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CONSELHO DA MAGISTRATURA

Sessões: 4ª- Segunda-Feira do mês - 9:00

Des. Rui Ramos Ribeiro - Presidente

Desa. Marilsen Andrade Addário

Desa. Maria Aparecida Ribeiro 

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

           Plenário 01 - 14:00

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

Des. João Ferreira Filho

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
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          Plenário 03 - 8:30
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Des. Guiomar Teodoro Borges

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha

Des. Dirceu dos Santos
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TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Sessões: 1º Quintas-feiras do mês 

         Plenário 04 - 09:00

Des. Márcio Vidal - Presidente 

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Des. Luiz Carlos da Costa

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Sessões: 1ª - Quinta-feira do mês 

                        Plenário 02 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Juvenal Pereira da Silva

Des. Luiz Ferreira da Silva

Des. Alberto Ferreira de Souza

Des. Marcos Machado

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho 

Des. Gilberto Giraldelli

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. João Ferreira Filho - Presidente

Des. Sebastião Barbosa Farias

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 02 - 8:30

Des. Sebastião de Moraes Filho - Presidente

Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas

Desa. Clarice Claudino da Silva

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 01 - 14:00

Des. Carlos Alberto Alves da Rocha- Presidente

Des. Dirceu dos Santos

Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 03 - 8:30

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho-Presidente

Des. Guiomar Teodoro Borges

Desa. Serly Marcondes Alves

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Segundas-feiras - Plenário 04 - 08:30

Des. Márcio Vidal - Presidente

Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO

Sessões: Terças-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Luiz Carlos da Costa - Presidente

Des. José Zuquim Nogueira

Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Terças-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Orlando de Almeida Perri - Presidente

Des. Paulo da Cunha

Des. Marcos Machado

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Sessões: Quartas-feiras - Plenário 04 - 14:00

Des. Alberto Ferreira de Souza - Presidente

Des. Pedro Sakamoto

Des. Rondon Bassil Dower Filho

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Sessões:  Quartas-feiras - Plenário 03 - 14:00

Des. Juvenal Pereira da Silva - Presidente

Des. Luiz Ferreira da Silva 

Des. Gilberto Giraldelli
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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edleuza Zorgetti Monteiro da Silva

 Cod. Proc.: 1018702 Nr: 31239-91.2015.811.0041

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: W. B. R. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSIMARA A. BARRETO 

CAMACHO - OAB:7061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO N°: 31239-91.2015.811.0041 – Código 1018702

Vistos, etc.

Trata-se de Pedido de Restituição de valor depositado na conta destinada 

às diligências de Oficiais de Justiça deste Foro, formulado por W.B.R. 

LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. EPP, por seu representante legal, sob o 

fundamento de recolhimento indevido (transferência bancária).

 Aduz que o recolhimento era para promover o cumprimento de sentença 

bem como acostou os comprovantes de fls. 09 no valor de R$ 1.362,50 

(um mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) debitado 

na conta de Alvaro Henrique Rose EPP e fls. 10 no valor de R$ 1.362,50 

(um mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos) debitado 

na conta de W.B.R. Locadora de Veículos.

Da análise dos documentos acostados e conferencias aos extratos 

bancários da Conta Corrente da Diretoria do Fórum de Cuiabá - Oficiais de 

Justiça (Agência: 3834-2/ Conta: 14239-5 /Banco do Brasil) extrai-se a 

correspondências dos valores creditados em conta no dia 09/05/2011 por 

meios dos documentos nº 550046000431346 e 550046000431347 

respectivamente.

Assim, considerando que o valor referente ao comprovante de fls. 09 

oriundo da conta de Alvaro Henrique Rose EPP já foi restituído, DEFIRO o 

pedido de restituição do valor de R$ 1.362,50 (um mil trezentos e sessenta 

e dois reais e cinquenta centavos) oriundo da conta de W.B.R. Locadora 

de Veículos e creditado sob o documento nº 550046000431347.

Posto isso, encaminhem-se este expediente à Gestora da Central de 

Mandados (DCM) para proceder à transferência do valor para a conta 

corrente abaixo indicada:

Caixa Econômica Federal

 Agência: 0790

Conta Corrente: 02789-9

Titular: W.B.R. LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA. EPP

CNPJ: 05.889.678/0001-90

 Comprovada a transação bancária mediante juntada do comprovante 

neste expediente, devolvam-se os autos ao Setor de Processos 

Administrativos-FC para arquivamento.

Publique-se. Intime-se.

 Cuiabá, 24 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

CIA Nº:

0719734-80.2018.8.11.0041 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

ALZITA BOSCO LEITE CALDAS

ADVOGADO (A):

DRA. SARA DE LOURDES S. ORIONE E BORGES (OAB/MT 4.807/B).

 Vistos, etc.

Intime-se a parte para ciência da informação prestada pela Central de 

Distribuição do presente Foro acerca dos autos n. 2136/1998 (andamento 

nº 09) e após arquive-se o expediente.

Publique-se.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.

(assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 872007 Nr: 11065-95.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO VICENTE DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO ALEXANDRE 

CAPISTRANO DE IRINEU SILVA - OAB:13823/MT, RODRIGO BRANDÃO 

CORREA - OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1163397 Nr: 37286-47.2016.811.0041

 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: OZIEL DA SILVA VIANA

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

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

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333-MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 716650 Nr: 10597-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIRLEU JOSÉ DA SILVA, MARIA ISABEL RODRIGUES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MORIVALDO DE OLIVEIRA SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - 

OAB:3830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 439032 Nr: 16176-02.2010.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇAO DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO CLEODIL DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7.355-A

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

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

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

206,71(duzentos e seis reais e setenta e um centavos), a que foi 

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

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

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

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

cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu Cuiabano 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868039 Nr: 7983-56.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO AUGUSTO MACEDO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMAR S. DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO P. BRAGA - 

OAB:12.572/MT, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3574, JOSEMAR 

HONORIO BARRETO - OAB:8.578/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

- OAB:12.120/MT

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

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

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

R$524,09(quinhentos e vinte e quatro reais e nove centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1046492 Nr: 44602-48.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADICELIA AZEVEDO SANTANA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736/O/MT, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1152517 Nr: 32810-63.2016.811.0041

 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: MARLENE BARBOSA MARQUES

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA S. DE OLIVEIRA - 

OAB:19.174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 825757 Nr: 31732-39.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANIA DE MAGALHÃES ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, 

PRIME INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES S.A, FACIL CONSULTORIA 

IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL LUERSEN - 

OAB:14419/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:OAB/MT 6384-B, FABIANA FERNANDEZ - OAB:16.878, JOÃO 

CARLOS DE LIMA JUNIOR - OAB:OAB/SP 142.452

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

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

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

737,43 (setecentos e trinta e sete reais e quarenta e três centavos), a que 
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foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de forma 

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

centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 324,00(trezentos e 

vinte e quatro reais), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 215939 Nr: 24795-91.2005.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO LEIRIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFIANÇA AGÊNCIA DE PASSAGENS E 

TURISMO LTDA, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO JUNIOR QUEIROZ 

LUZ - OAB:23787/GO, TÂNIA MARIA PORTO DE MORAIS - OAB:5838 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Portel Martins - 

OAB:7497/MT, RAFAEL COSTA LEITE - OAB:6.647-B/MT

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

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

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

R$545,51 (quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e um 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$383,93 (trezentos e oitenta e três 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 980844 Nr: 14489-14.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANIA MARA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18473-A OAB/MT

 Certifico que conforme solicitado em fls 116 os autos encontra-se 

aguardando retirada na Central de Arrecadação e Arquivamento pelo 

prazo de 05 (cinco) dias.

Central de Arrecadação e Arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 383159 Nr: 19400-79.2009.811.0041

 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: VALDINEZ PEREIRA DE SOUZA

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

SEGURO S/A

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

OAB:9566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1166008 Nr: 38380-30.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR BATISTA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DANTAS HERNANDES 

- OAB:21.297, MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1027787 Nr: 35699-24.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANE PEREIRA ARRAIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFONSO DEL NERY - 

OAB:6945 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7659/O

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

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

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

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

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

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

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

trinta e quatro reais e vinte e quatro centavos), para fins da guia de taxa. 
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Fica cientificado de que deverá acessar o site www.tjmt.jus.br, link 

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 357008 Nr: 27321-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FAUSTO RIBAS DE NEIRA

 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: MARCOS VINICIUS LUCCA 

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

OAB:8184-A, ROSMERI VALDUGA - OAB:11550/MT

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

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

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

691,45 (seiscentos e noventa e um reais e quarenta e cinco centavos), a 

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

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

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

R$278,02(duzentos e setenta e oito reais e dois centavos), para fins da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 898800 Nr: 28911-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO AMADO GOES LOURENÇO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 891706 Nr: 24361-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENI GOMES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 943237 Nr: 56457-58.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ESALTE DO ESPIRITO SANTO JUNIOR

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13.296/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 906195 Nr: 34389-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE MENDES CURVO 

GUGELMIN - OAB:17.484/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

794,67 (setecentos e noventa e quatro reais e sessenta e sete centavos), 

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

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

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

381,24(trezentos e oitenta e um reais e vinte e quatro centavos), para fins 

da guia de taxa. Fica cientificado de que deverá acessar o site 

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

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 
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preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 818716 Nr: 25038-54.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GISELY CRISTINA RODRIGUES DE PADUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7.659/MT

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

OAB: 16.113-O/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 810762 Nr: 17259-48.2013.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARRUDA CAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9.235/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 732751 Nr: 28955-52.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONIL REIS DE AZEVEDO

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

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

OAB:8.575/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1018039 Nr: 30938-47.2015.811.0041

 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: JOÃO KENNEDY DE OLIVEIRA FERREIRA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 355978 Nr: 26396-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON PEREIRA GAMA

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

SEGURO S/A

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

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS LUCCA 

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

OAB:8.184-A/MT

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

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

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

758,14 (setecentos e cinquenta e oito reais e quatorze centavos), a que 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$344,71(trezentos 

e quarenta e quatro reais e setenta e um centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 344735 Nr: 15301-03.2008.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO & CAMACHO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LÚCIA MARQUES LEITE - 

OAB:11.144

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAM GONÇALVES 

BARBOSA - OAB:11.795

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

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

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

272,75 (duzentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos), a 

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

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

seis centavos), para recolhimento da guia de custas e R$66,04(sessenta 

e seis reais e quatro centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório 

não oficializado o valor correspondente a R$ 14,75 (quatorze reais e 

setenta e cinco centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 220130 Nr: 28530-35.2005.811.0041

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENAIDE LIMA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENTIL VANZELA

 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:

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

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

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

1.424,60 (um mil e quatrocentos e vinte e quatro reais e sessenta 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$682,80 (seiscentos e oitenta e 

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

R$712,30(setecentos e doze reais e trinta centavos), para fins da guia de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 893642 Nr: 25650-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZEBIO RODRIGUES DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 867090 Nr: 7252-60.2014.811.0041

 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: MARLON HENRIQUE RODRIGUES GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAUL RUAS DO NASCIMENTO, ZURICH MINAS 

BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS DA SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT 15.013-A

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

devidamente INTIMADA à parte requerida ZURICH MINAS BRASIL 

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

recolhimento das custas processuais no importe de R$ 706,48 

(setecentos e seis reais e quarenta e oito centavos), a que foi condenado 

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

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

para recolhimento da guia de custas e R$293,05(duzentos e noventa e 

três reais e cinco centavos), para fins da guia de taxa. Fica cientificado de 

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

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

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

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

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

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

(paga) no Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1021369 Nr: 32626-44.2015.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGIDIO ALVES CORREA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO SANTOS 

- OAB:16995/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIO MAURO DANTAS - 

OAB:OAB/MT 13.712

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380089 Nr: 16066-37.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE LUIS CANDIDO BARBOZA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE FASCINI XAVIER - 
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OAB:11413/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO ALMEIDA 

DE OLIVEIRA FILHO - OAB:10466/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14.250-A

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

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

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

585,63 (quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e três centavos), a 

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

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

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

R$172,20(cento e setenta e dois reais e vinte centavos), para fins da guia 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 911881 Nr: 38106-37.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR APARECIDO RAMALHO

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 709902 Nr: 2813-11.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE BAZILIO NETO

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

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

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

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

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

621,45 (seiscentos e vinte e um reais e quarenta e cinco centavos), a que 

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

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

três centavos), para recolhimento da guia de custas e R$208,02(duzentos 

e oito reais e dois centavos), para fins da guia de taxa e ao Cartório não 

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

cinquenta centavos) que deverá ser depositado em nome de Marilu 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 846756 Nr: 50345-10.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA RODRIGUES MASSON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF - FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1307711 Nr: 10297-33.2018.811.0041

 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: MARCOS AMARAL DOS SANTOS, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINAMO CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENISE MILENE LAMIM - 

OAB:12.109, DONIZETI LAMIM - OAB:4449/MT, LEONARDO PIO DA 

SILVA CAMPOS - OAB:7202, MARCELO BARBOSA DE FREITAS - 

OAB:10.055 MT

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

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, THIAGO AFFONSO DIEL - OAB:19.144/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda para que se manifeste nos 

autos no prazo de cinco (05) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1303140 Nr: 9238-10.2018.811.0041

 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: PAULO SERGIO RODRIGUES DA SILVA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVM VIAGENS E TURISMO LTDA ME, 

EXECUTIVA NORTH TRANSPORTES LTDA - ME, TRANSCAPITAL 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA ME, BOA VIAGEM TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA NATALI GUARNIERI - 

OAB:21755/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Impulsiono o feito, para intimar a recuperanda, 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.: 1111607 Nr: 15369-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROFAM S IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE 

PERFUMES E COSMESTICOS LTDA -EPP, CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

OAB:OAB/MT 15.948, CARLOS EDUARDO PRADO FEUSER - OAB:, 

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14485/MT, VITTOR 

ARTHUR GALINDO - OAB:13.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

manifeste nos autos no prazo de dez (10) dias, conforme despacho 

transcrito:Visto. Às fls. 912/914, a recuperanda requer que a CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL e o BANCO SANTANDER S/A promovam a baixa 

dos apontamentos e protestos efetivados em seu nome, sob o argumento 

de que os créditos em questão foram novados após a devida 

homologação do plano de recuperação judicial. Anteriormente a análise do 

pedido, entendo prudente a intimação do administrador judicial para que 

informe se os contratos objeto das restrições nos órgãos de proteção ao 

crédito foram atingidos pela novação quando da concessão da 

recuperação judicial, no prazo de 10 dias úteis. Após, voltem-me 

conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 74243 Nr: 12634-88.2001.811.0041

 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: ASFALTOS CONTINENTAL LTDA., LUCIEN FÁBIO FIEL 

PAVONI, EDUARDO BORGES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO BORGES ALVES - 

OAB:7348/CRA MT, JOSÉ CÉLIO GARCIA - OAB:2809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO POSSAS DE 

CARVALHO - OAB:2623/MT

 EDITAL DE ENCERRAMENTO DE FALÊNCIA

PRAZO 30 DIAS

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

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CIENTIFICAR CREDORES E INTERESSADOS, nos termos do 

Art. 99, parágrafo único da Lei n. 11.101/2005, do encerramento do 

presente processo falimentar relativo à empresa, acima qualificada, 

consoante sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

Despacho/Decisão: Visto.ASFALTOS CONTINENTAL LTDA ingressou 

perante este Juízo com PEDIDO DE FALÊNCIA da sociedade empresária 

ATIVA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, que teve sua falência decretada em 

12/03/2002, pela decisão proferida às fls. 77/84 (volume 01).Quando 

passei a jurisdicionar perante este Juízo (gabinete I), além de substituir o 

síndico, determinei a adoção de algumas providências, a fim de dar 

prosseguimento ao feito (fls. 440/447 – volume 02).O novo síndico 

nomeado por esta magistrada apresentou às fls. 456/466, relatório 

pormenorizado do processo, ocasião em que requereu o encerramento da 

falência, em razão da inexistência de ativos, e falta de interesse dos 

credores pela busca de bens da massa.Com vista dos autos, a ilustre 

Curadora da Massa Falida, opinou às fls. 467/470 (volume 02), pelo 

acolhimento do pedido do síndico.É o relatório. Fundamento. 

Decido.Cuida-se de PROCESSO DE FALÊNCIA da sociedade empresária 

ATIVA CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA, postulado por ASFALTOS 

CONTINENTAL LTDA, aduzindo ser credora da importância de R$ 

21.765,18 (vinte e um mil, setecentos e sessenta e cinco reais e dezoito 

centavos), atualizada até a data da distribuição do pedido.Pois bem, como 

se vê do relatório pormenorizado apresentado pelo síndico, os dois 

veículos da massa nunca chegaram ser arrecadados, e os dois imóveis 

foram excluídos da arrecadação por força de decisão proferida nos autos 

dos EMBARGOS DE TERCEIRO opostos por RONI HENRIQUE MENDONÇA, 

que tramitou em apenso (código 74243).Consta ainda dos autos 

informações do síndico de que, em busca de ativos, publicou no Diário 

Oficial e em jornais de grande circulação aviso aos credores e 

interessados para auxiliarem na localização de bens da massa falida, e 

estes, quedaram inertes.O Quadro Geral de Credores parcial foi 

apresentado à fl. 463, perfazendo um passivo de R$ 65.050,54 (sessenta 

mil, cinquenta reais e cinquenta e quatro centavos), divididos entre 

trabalhistas, fiscal e honorários periciais.Dispõe o artigo 75, § 3º, do 

Decreto-Lei n.º 7.661/45, vigente à época da decretação da falência, que 

“Se não forem encontrados bens para serem arrecadados, ou se os 

arrecadados forem insuficientes para as despesas do processo, o síndico 

levará, imediatamente, o fato ao conhecimento do juiz, que, ouvido o 

representante do Ministério Público, marcará por editais o prazo de dez 

dias para os interessados requererem o que fôr a bem dos seus 

direitos”.A meu ver a publicação de editais conforme previsto no 

dispositivo legal em questão, não surtirá efeitos, tendo em vista que o 

síndico, como dito alhures, já diligenciou no sentido de convocar os 

credores e interessados a auxiliarem na busca de ativos e estes não 

demonstraram qualquer interesse, permanecendo inerte.Oportuno 

destacar que, o encerramento da falência não trará prejuízo aos credores 

da massa falida, porquanto permanece o direito destes de cobrarem seus 

créditos de forma individual.Face a todo o exposto, com base no disposto 

no artigo 132, do Decreto-Lei n.º 7.661/45, DECLARO ENCERRADA A 

PRESENTE FALÊNCIA da sociedade empresária ATIVA CONSTRUÇÕES 

CIVIS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 24.767.980/0001-10, cujos sócios 

administradores são FRANCISCO HÉLIO DE BARROS (CPF n.º 

207.035.381-87) e MARCO ANTÔNIO PARDI (CPF n.º 317.797.431-49), 

extinguindo o processo, na forma do artigo 485, VI, do Código de 

Processo Civil/2015.Expeçam-se os editais, bem como ofícios à Junta 

Comercial, aos Cartórios de Protesto e Imobiliários, Serasa, ao SPC, 

comunicando desta decisão. Ciência ao Ministério Público.Transitada em 

julgado, após as baixas e anotações de estilo, dê-se baixa e arquivem-se 

os autos. arquive-se os autos com as formalidades de estilo. P.I.C

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, LIVIA MARIA 

MARTINIANO LACERDA, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Danilo Oliveira Carilli Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1288696 Nr: 4532-81.2018.811.0041

 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: MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO - PROCURADORIA 

REGIONAL DO TRABALHO DA 23° REGIÃO, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

TRANSPORTADORA EXPRESSO JUARA LTDA, ADRIANE TRANSPORTES 

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

VALDIR RUELIS, EXECUTIVA NORTE TRANSPORTE LTDA, EXECUTIVA 

TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, TRANSCAPITAL TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA ME, EXPRESSO NORTE TRANSPORTES LTDA ME, 

QUARTZONORTH INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ARGAMASSA LTDA -ME, 

AVM VIAGENS E TURISMO LTDA ME, BOA VIAGEM TRANSPORTES E 

TURISMO LTDA -ME, MAV INDUSTRIA INCORPORADORA E 

CONSTRUTORA LTDA -ME, ROSARIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA 

-ME, TRANSRUELIS TRANSPORTES

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 11 de 487



OAB:684-COREC, MARIA NELY BEZERRA DE OLIVEIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO MORESCHI - 

OAB:11686/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se manifestar 

nos autos no prazo de 05 (cinco)dias.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1026623-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO MORAES RIBEIRO (AUTOR)

SUMATRA CAFES BRASIL S/A (AUTOR)

JOAO ANTONIO LIAN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA LUCI SCHULLER OAB - MT16791/O (ADVOGADO)

FERNANDO CAMPOS SCAFF OAB - SP104111 (ADVOGADO)

RENATA MAHFUZ OAB - SP222977 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEMARA MARTINS DE OLIVEIRA RUFINO (RÉU)

ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO ACAMPAMENTO RENASCER (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

PROCURADORIA DA FAZENDA PÚBLICA NACIONAL-ADVOCACIA GERAL 

DA UNIÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

1026623-85.2017.8.11.0041 SUMATRA CAFES BRASIL S/A e outros (2) 

MOVIMENTO SEM TERRA e outros (2) Certifico que, nos termos do 

Provimento nº 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 § 1° do art. 

1,218 da CNGC, apresentar, no prazo de 15 (quinze) 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. 2018-07-25

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1024882-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA DA SILVA FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERNANDES DA SILVA OAB - 824.130.961-91 

(REPRESENTANTE)

MARISE SOARES GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT7846 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MANCO DE OLIVEIRA (RÉU)

JUSCILEY GOMES DOS SANTOS (RÉU)

ANTONIO CARLOS DA SILVA (RÉU)

ANTONIO NETO SILVA DESIDERIO (RÉU)

DHIEGO HENRIQUE BARRETO (RÉU)

ELIANE DA SILVA NEVES (RÉU)

LUCIANA SOUZA SANTOS (RÉU)

DONIZETE MARTINEL SPINDOLA (RÉU)

ELZA DA SILVA NEVES (RÉU)

ODIRLEI DA SILVA NEVES (RÉU)

CLEBERSON DE SOUZA CEDRO (RÉU)

ROSALIA RIBEIRO TELES (RÉU)

ROBSMAR DA SILVA NEVES (RÉU)

CASSIUS CLAY DO NASCIMENTO (RÉU)

CLAUDINEI DE SOUZA CEDRO (RÉU)

ERIKA P. FERREIRA (RÉU)

CLEMENCIO VIEIRA DOS SANTOS (RÉU)

JOELIO SILVA DESIDERIO (RÉU)

WESLEI DA SILVA NEVES (RÉU)

Outros Interessados:

GESO LIMA DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

ALMIR BATISTA COSTA (TESTEMUNHA)

WILMAR BATISTA DOS PASSOS (TESTEMUNHA)

CLAUDIO ADÃO DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

JOSE ANDRE DE OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

EGIDIO FRANCELINO FILHO (TESTEMUNHA)

DIEGO FERNANDES DE SOUZA (TESTEMUNHA)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JUAREZ DOS SANTOS COIMBRA (TESTEMUNHA)

 

1024882-10.2017.8.11.0041 MARIA LUIZA DA SILVA FERNANDES 

CLEMENCIO VIEIRA DOS SANTOS e outros (18) Certifico que, nos termos 

do Provimento nº 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 § 1° do art. 

1,218 da CNGC, apresentar, no prazo de 15 (quinze) 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. 2018-07-25

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1012125-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIZ ZANCHET (AUTOR)

GRACIELA APARECIDA CARLOTO ZANCHET (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

GUILHERME ZANCHET SIQUEIRA OAB - MT23665/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIAÇÃO RECANTO DO SOSSEGO (RÉU)

ERCILIO MOREIRA DE SOUZA (RÉU)

NEUSVALDO SOUZA DO NASCIMENTO (RÉU)

CLODOALDO DE ALENCAR CAMPOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CASTRO DA SILVA OAB - MT18158/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1012125-81.2017.8.11.0041 AUTOR: EDSON LUIZ ZANCHET, GRACIELA 

APARECIDA CARLOTO ZANCHET RÉU: JYRACI DE CASTRO, RUBENS 

SANTANA BARBOSA Vistos. EDSON LUIZ ZANCHET e GRACIELA 

APARECIDA CARLOTO ZANCHET ajuizaram ação de reintegração de 

posse com pedido liminar contra RUBENS SANTANA BARBOSA, 

presidente da Associação Agricultura Familiar dos Pequenos Produtores 

Rurais Recanto do Sossego, JURACI DE CASTRO, LUCIANO DE TAL, 

ELANIE, CIDO, CREIDE, FELIPE, JOSUÉ e ERNESTO visando à proteção 

possessória de uma área rural denominada Fazenda Anhembi, com área 

de 177,40 hectares, localizada no Município de Dom Aquino/MT. Alegam 

ser legítimos proprietários e possuidores do imóvel e destacam que toda 

ela é demarcada e carcada, bem como observam que não existe qualquer 

débito pendente. Ainda, mencionam que o imóvel foi gravado de uma 

garantia hipotecária com o Banco John Deere S/A. Afirmam que sob a 

liderança do réu RUBENS, cerca de trinta pessoas oriundas dos 

municípios de Campo Verde, Primavera do Leste e outras cidades da 

região, decidiram invadir a área no dia 10/01/2017. Sustentam que foram 

expulsos do imóvel com a utilização arma de fogo e armas brancas (foices 

e facões) e que os réus se instalaram na propriedade em barracos de 

lona improvisados e cometendo crimes ambientais. Aduzem que 

mostraram seus documentos de propriedade, mas que não conseguiram 

convencer os réus a deixarem a área, assim levaram os fatos a registro 

perante a autoridade policial. Instruíram a inicial com os documentos 

juntados nos id. 6138098 ao id. 6138211. Vindos os autos conclusos, 

esse juízo determinou que a parte autora emendasse a inicial a fim de 

delimitar o imóvel em testilho e corrigisse o valor atribuído à causa (id. 

6689200). A parte autora emendou a inicial e pugnou pela majoração do 

valor atribuída à causa, bem como requereu a juntada dos documentos de 

id. 7299490 ao id. 7299927. Instado, o Ministério Público manifestou pela 

designação de audiência de justificação, observando que as provas não 

eram suficientes para concessão da tutela liminar. No id. 8357048, a parte 

autora juntou o boletim de ocorrência. O parecer ministerial foi acolhido e 
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foi designada audiência de justificação (id. 8747927). Em seguida, a parte 

autora manifestou requerendo a redesignação do ato por motivo de saúde 

(id. 9689373), além de requerer a juntada dos documentos de id. 9689392 

ao id. 9689383. A audiência não se realizou, conforme termo juntado no id. 

9702227. Oportunidade onde este juízo indeferiu a redesignação do ato, 

observando que por se tratar de audiência de justificação a presença da 

parte autora era dispensável. Ainda, foi designada audiência para 

tentativa de conciliação das partes e a intimação do Ministério Público. 

Compareceram espontaneamente aos autos os réus CLODOALDO DE 

ALENCAR CAMPOS, NEUSVALDO SOUSA DO NASCIMENTO e VALDECI 

RIBEIRO DA COSTA, acompanhados do advogado Dr. Paulo Castro da 

Silva, OAB/MT 18.158. Instado, o Ministério Público opinou pelo 

indeferimento da liminar diante do não preenchimentos dos requisitos 

legais. É o relatório. DECIDO. A legislação Civil Brasileira (art. 560 do CPC e 

art. 1210 do CC) tutelou a proteção ao possuidor quanto a sua mantença 

na posse da propriedade em desfavor quanto aos atos ilegais de turbação 

ou esbulho, desde que demonstrada a presença dos 

requisitos/pressupostos relacionados no artigo 561 do Código de 

Processo Civil. Quando se fala em conflito coletivo rural possessório, 

somam-se aos requisitos acima, a demonstração do exercício da posse 

qualificada, ou seja, a que atende às exigências constitucionais que dizem 

respeito ao cumprimento da função social da propriedade previsto no art. 

186, I a IV da CF, que se verifica, em regra, pela produtividade; utilização 

adequada dos recursos naturais e preservação do meio-ambiente; 

observância de normas trabalhistas e exploração conducente ao 

bem-estar de proprietários e trabalhadores. Vale ressaltar que a posse a 

ser protegida pelos interditos possessórios é a posse contemporânea ao 

alegado esbulho e justa, ou seja, aquela que descende de continuidade, 

que foi obtida forma lícita, ausente de qualquer ato de 

violência/clandestinidade, onde o efetivo exercício da posse, não foi 

oriunda de turbação, esbulho possessório ou qualquer outro ato ilícito, 

sendo exercida de forma posse mansa/pacífica/tranquila. Aliás, nesse 

sentido preleciona o prof. Nelson Nery Jr: “Reintegração de posse. A ação 

de força espoliativa é o remédio utilizado para corrigir agressão que faz 

cessar a posse. Tem caráter corretivo, mas para valer-se dela o autor tem 

que provar: a) a posse ao tempo do esbulho; b) que essa posse, com 

relação ao réu, não tenha se constituído de maneira viciosa; c) que o réu, 

por si ou por outrem, praticou os atos; e d) que os atos foram arbitrários. 

Previsão normativa: CPC 926 a 931 e CC 1210 caput (CC/1916 499)" Aqui 

não se está falando em posse decorrente do direito de propriedade, pois o 

domínio não é objeto nesta ação, mas sim, de posse fática. Nesse sentido, 

os doutrinadores Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald, 

prelecionam que: “(...) A posse será tutelada como uma situação de fato 

capaz de satisfazer a necessidade fundamental de moradia e fruição da 

coisa. O possuidor merece amparo por ser aquele que retira as utilidades 

do bem e lhe defere destinação econômica, sem que haja qualquer 

conexão com a situação jurídica de ser ou não o titular da propriedade. A 

proteção a esta situação se efetivará, seja ou não o possuidor o portador 

do título ou mesmo que se coloque em situação de oposição ao 

proprietário. (...) A ordem jurídica acautela o possuidor como forma de 

preservação de seu elementar direito ao desenvolvimento dos atributos de 

sua personalidade, pois o uso e fruição de bens têm em vista a satisfação 

das necessidades essenciais e acesso aos bens mínimos pela pessoa ou 

entidade familiar. Qualquer demanda possessória deve girar em torno de 

uma agressão material a uma relação possessória preexistente, sem 

qualquer vinculação com relações jurídica que confiram eventual 

titularidade. (...)”[1]. (nosso grifo) Aliás o parágrafo segundo do art. 1.210 

do CC, é expresso ao dispor: § 2o Não obsta à manutenção ou 

reintegração na posse a alegação de propriedade, ou de outro direito 

sobre a coisa. No caso em questão, o exercício da posse do autor não foi 

demonstrado, uma vez que, oportunizado a produzir prova testemunhal na 

audiência de justificação a parte autora não compareceu e muito menos 

trouxe as testemunhas. Da documentação anexada à inicial a parte autora 

trouxe apenas o Certificado de Cadastro de Imóvel Rural – CCIR emitido 

pelo INCRA referente aos anos de 2010 a 2016 (id. 6138098, pg. 05 e 06). 

Além desta documentação, os autores instruíram a inicial com uma cópia 

da Declaração de Imposto de Renda referente ao exercício 2015 e uma 

cópia da matrícula nº. 9.555, do CRI do Primeiro Ofício de Dom Aquino, 

contudo, tais documentos demonstram apenas o domínio e, portanto, não 

comprovam exercício de posse (id.9138098, pg. 07 e id. 6138098, pg. 

09/15). O relatório fotográfico juntados no id. 6138125, id. 6138211 e id. 

7299927 demonstram apenas que a área foi recentemente ocupada e que 

os réus se instalaram em um trecho sem ocupação. Assim como o boletim 

de ocorrência lavrado em 02/01/2017, comprova apenas que a ocupação 

é recente. Diante de tudo o que foi acima exposto, não havendo 

fundamento que consubstancie a pretensão requerida pelos autores 

conforme determino o art. 561 do CPC, acolho o parecer ministerial e 

INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de reintegração de posse requerido por 

EDSON LUIZ ZANCHET e GRACIELA APARECIDA CARLOTO ZANCHET da 

Fazenda Anhembi, com área de 177,40 hectares, localizada no Município 

de Dom Aquino/MT. 1. INTIME-SE os réus CLODOALDO DE ALENCAR 

CAMPOS, NEUSVALDO SOUSA DO NASCIMENTO e VALDECI RIBEIRO DA 

COSTA, através do d. advogado Dr. Paulo Castro da Silva, para 

apresentarem contestação, no prazo de 15 dias, sob pena de revelia. 2. 

Decorrido o prazo, havendo defesa, intime-se a parte autora para 

impugna-la, no prazo de 15 dias. 3. Oficie-se o juízo deprecado para 

informar o cumprimento da missiva. 4. Certifique-se o cumprimento da 

decisão de id. 8747927. 5. Ainda, INTIMO a parte autora, via DJE, desta 

decisão, bem como para que dê ampla publicidade ao litígio, conforme 

dispõe o art. 554, §3º do CPC. 6. EXPEÇA-SE edital de citação dos réus 

nominados na inicial, bem como dos réus ausentes, incertos e 

desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do CPC, com prazo de 20 

(vinte) dias. Desde já, nomeio a Defensoria Pública para promover a 

defesa dos réus citados por edital, que deverá ser intimada pessoalmente 

após o decurso do prazo. 7. Dou ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Adriana Sant’Anna Coningham Juíza de Direito [1] 

DE FARIAS, Cristiano Chaves e ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito 

Civil – Direitos Reais: volume 5. 8ª edição,revista, ampliada e atualizada. 

Editora: JusPodivm: Salvador Bahia, págs. 192/193.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1019400-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES NETO E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018917A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVÃO LEITE DA CRUZ (RÉU)

ALEXANDRE SERVELHERE DE REZENDE (RÉU)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO OAB - MT0018310A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1019400-81.2017.8.11.0041. AUTOR: PEDRO ALVES NETO E SILVA RÉU: 

ESTEVÃO LEITE DA CRUZ, RÉUS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS., ALEXANDRE 

SERVELHERE DE REZENDE Vistos. INDEFIRO o pedido formulado pelo réu 

Estevão Leita de Cruz (id. 14203910) para designação de nova inspeção 

judicial, uma vez que as partes foram previamente intimadas da diligência, 

inclusive este juízo teve o cuidado de determinar a intimação via telefone 

(id. 13804574), o que foi certificado nos autos. INDEFIRO, também, o 

pedido para habilitação de seu advogado nos autos do processo 

eletrônico, haja vista que tal providência compete ao causídico. Com 

relação ao pedido para designação de nova tentativa de conciliação, 

saliento que esta é bem-vinda e a todo tempo fomentada por este juízo, no 

entanto, durante a diligência não foi constatada a existência de ocupação 

do Sr. Estevão na área em litígio, de modo que entendo necessária prévia 

manifestação do autor para manifestar-se sobre o pedido de conciliação 

feito pelo réu, em 05 dias. À secretaria, determino: 1. Cumpra-se, 

imediatamente, a decisão de id. 14135528. 2. INTIMO as partes, via DJE, 

desta decisão. Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1019400-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALVES NETO E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018917A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTEVÃO LEITE DA CRUZ (RÉU)

ALEXANDRE SERVELHERE DE REZENDE (RÉU)

RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HONORIO GONCALVES DOS ANJOS NETO OAB - MT0018310A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1019400-81.2017.8.11.0041. AUTOR: PEDRO ALVES NETO E SILVA RÉU: 

ESTEVÃO LEITE DA CRUZ, RÉUS AUSENTES, INCERTOS, 

DESCONHECIDOS E EVENTUAIS INTERESSADOS., ALEXANDRE 

SERVELHERE DE REZENDE Vistos. INDEFIRO o pedido formulado pelo réu 

Estevão Leita de Cruz (id. 14203910) para designação de nova inspeção 

judicial, uma vez que as partes foram previamente intimadas da diligência, 

inclusive este juízo teve o cuidado de determinar a intimação via telefone 

(id. 13804574), o que foi certificado nos autos. INDEFIRO, também, o 

pedido para habilitação de seu advogado nos autos do processo 

eletrônico, haja vista que tal providência compete ao causídico. Com 

relação ao pedido para designação de nova tentativa de conciliação, 

saliento que esta é bem-vinda e a todo tempo fomentada por este juízo, no 

entanto, durante a diligência não foi constatada a existência de ocupação 

do Sr. Estevão na área em litígio, de modo que entendo necessária prévia 

manifestação do autor para manifestar-se sobre o pedido de conciliação 

feito pelo réu, em 05 dias. À secretaria, determino: 1. Cumpra-se, 

imediatamente, a decisão de id. 14135528. 2. INTIMO as partes, via DJE, 

desta decisão. Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018. Adriana Sant’Anna 

Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1022055-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO DOMINGOS DO CARMO (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE PETAN TOLEDO PIZZA OAB - TO0002553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA (EMBARGADO)

ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA (EMBARGADO)

 

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

ESP. DIREITO AGRÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022055-89.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: RONALDO DOMINGOS DO 

CARMO EMBARGADO: ADRIANA LISIANGLEY TOYOTOMY SANTANA, 

CRISTIAN KELLEY TOYOTOMY SANTANA Decisão em anexo.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037972-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE XAVIER DE MATOS BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CARVALHO FERREIRA OAB - AM12268 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOÃO SANTIN (REQUERIDO)

ANGELA KEMZIA SANTIN (REQUERIDO)

ARMELINDA ANGELA SANTIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

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: 

1037972-85.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE XAVIER DE MATOS 

BELEM REQUERIDO: ANGELA KEMZIA SANTIN, ESPOLIO DE JOÃO 

SANTIN, ARMELINDA ANGELA SANTIN Vistos. Junto o auto de inspeção 

judicial, lavrado nesta data, e INTIMO as partes, via DJE, para, querendo, 

se manifestarem, no prazo de 15 dias. INTIMO, através do sistema PJE, 

ainda, a Defensoria Pública e o Ministério Público no mesmo sentido e 

prazo. Ressalto, por fim, que as imagens e vídeos colhidos durante a 

diligência ficarão depositados na secretaria desta Vara Especializada em 

razão da falta de espaço para armazenamento adequado no sistema, de 

modo que poderão ser acessados a qualquer momento. À secretaria, 

determino: 1. Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das 

partes; 2. Cumpra-se com o que foi determinado em audiência; 3. 

Expeça-se o necessário. Cuiabá/MT, 04 de julho de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1037972-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE XAVIER DE MATOS BELEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON CARVALHO FERREIRA OAB - AM12268 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE JOÃO SANTIN (REQUERIDO)

ANGELA KEMZIA SANTIN (REQUERIDO)

ARMELINDA ANGELA SANTIN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO DIAS FERREIRA OAB - MT0014548A-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

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: 

1037972-85.2017.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE XAVIER DE MATOS 

BELEM REQUERIDO: ANGELA KEMZIA SANTIN, ESPOLIO DE JOÃO 

SANTIN, ARMELINDA ANGELA SANTIN Vistos. Junto o auto de inspeção 

judicial, lavrado nesta data, e INTIMO as partes, via DJE, para, querendo, 

se manifestarem, no prazo de 15 dias. INTIMO, através do sistema PJE, 

ainda, a Defensoria Pública e o Ministério Público no mesmo sentido e 

prazo. Ressalto, por fim, que as imagens e vídeos colhidos durante a 

diligência ficarão depositados na secretaria desta Vara Especializada em 

razão da falta de espaço para armazenamento adequado no sistema, de 

modo que poderão ser acessados a qualquer momento. À secretaria, 

determino: 1. Certifique-se o decurso do prazo para manifestação das 

partes; 2. Cumpra-se com o que foi determinado em audiência; 3. 

Expeça-se o necessário. Cuiabá/MT, 04 de julho de 2018. Adriana 

Sant’Anna Coningham Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 318847 Nr: 21442-72.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL BRITO DE SOUZA, JOALDO ALVES 

FERREIRA, JOSE JOAO SERRA, JOSE NUNES DE SIQUEIRA, JOSMIRO 

BARBOSA PEREIRA, MARCIA LEITE DA SILVA, SUZI MARIA DA SILVA, 

ELIETE INACIO SILVA, JULIA HISAKOYOSHIBA, DJALMA FLORES DA 

SILVA, LUCI CORREIA DE MELO, JOAO GOMES DOS SANTOS, LUIZ 

ALVES CORREIA, JOSE FIALHO DE ARRUDA, ANTONIO ALVES CORREIA, 

GIOVANI LIMA DE CARVALHO, JOAO RAMOS DOS SANTOS, GEDEON 

VIEIRA DA SILVA, PERCILIA NUNES SCHNEIDES, JUSTINO FERREIRA DA 

SILVA, LUIZ KOVALSKI DA CRUZ, VALDIR PEREIRA COSTA, JOSE 

CANDIDO DA SILVA, BENEDITO PEREIRA DE PAULA, JAIR BATISTA DE 

FREITAS, JOAO BATISTA DA SILVA, GRIMALDO LOPES DO 

NASCIMENTO, RAQUEL XAVIER PEREIRA, AGRIPINA OLINDA DE 

ALMEIDA, MILSON RODRIGUES FERREIRA, RODIMAR MARCOS CAMILO, 

PEDRO PEREIRA DA GUIA, LIDIA REGINA XAVIER DE LIMA, FRANCISCA 

CREUSA SILVA, AUGETON BATISTA DE FREITAS, CELSO RAMOS 

JUNIOR, FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, WILSON LAURINDO 

DA SILVA, MANOEL SANTANA DA COSTA, ROBERTO MACIEL DE 

CAMPOS, REGINA FATIMA PEREIRA DOS SANTOS, SILVONE GONZAGA 

DE SOUZA, BENEDITO SOUZA BRASIL, ALUIZIO DE SOUZA RODRIGUES, 

ELIZABETH DA SILVA MOURA OLIVEIRA, DORIVAL DANTAS, JOSE 

MARIA ESTEVES, NATANAEL COSTA SILVA, WAMBASTER MARTINS 

FREITAS, PIO JOSE DE OLIVEIRA, BEIJAMIM ALVES DA CRUZ, IVONETE 

FRANCISCO DA SILVA, EDILAINE NOVAES SILVA CORREA, 
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ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO VALE DO RIO 

ARICÁ NOVA JERUSALÉM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT, JOÃO FERNANDES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 5721/O

 Vistos em correição.

1. Intimo o exequente, para manifestar-se quanto às impugnações 

ofertadas pelos executados, no prazo de 5 dias.

2. Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.

3. Verifique o gestor as certidões de fls. 398,399 e 3.046, haja vista que o 

processo não pode ter andamentos apócrifos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 811298 Nr: 17785-15.2013.811.0041

 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: VALDEVINO MAURÍLIO SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA GUIA ALVES, HUDSON DE TAL, 

JANNES DEAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO - OAB:8690/MT, MAITÊ CAROLINE OLIVEIRA DE MELLO - 

OAB:17461/O

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos em correição.

1. Ante ao não cumprimento da determinação concedida à fl. 172, declaro 

precluso.

2. Intimo a parte autora para apresentar memoriais finais.

3.Após, encaminhe-se os autos à Defensoria Pública, para que se 

manifeste, e após, concluso para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1138450 Nr: 26773-20.2016.811.0041

 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: MATIAS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR SILVEIRA, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIZ BERNARDINELLI 

- OAB:10.668/MT, BEATRIZ PINTO VIANA - OAB:10.456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO MARDULA - 

OAB:258368 SP, FÁBIO ANDRÉ FADIGA - OAB:139.961

 2.Designo audiência de instrução para o dia 13/11/2018 às 14h30min em 

conjunto com os autos de código 753776 – numeração única 

56764-75.2015.811.0041, apenso a estes autos.3.INTIMO as partes, para 

no prazo de 05 dias pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme 

dispõe o art. 357, §1º do CPC, INTIMO as partes para que, em 15 (quinze) 

dias, depositarem o seu rol de testemunhas, com a qualificação completa 

das testemunhas, nos termos do artigo 450 do CPC. 4.Ressalto que cabe 

ao patrono das partes intimar as testemunhas para comparecer ao ato 

processual, nos termos do artigo 455 do CPC.À SECRETARIA 

determino:5.Decorrido o prazo de 05 dias, em havendo manifestação, 

façam-me os autos conclusos.6.INTIME-SE, pessoalmente a autora e réus 

para que compareçam à audiência de instrução e julgamento, a fim de 

prestar depoimento pessoal, advertindo-os que serão presumidos 

confessados os fatos alegados, caso não compareçam ou 

comparecendo, se recusem a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 566559 Nr: 57026-93.2013.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALDAIR ANTONIO BUZANELLO, ALDIVIO LUIZ 

BUZANELLO, ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THERESE 

FRANCES ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEBER GUERCHE PERCHES - 

OAB:180555, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, 

LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - OAB:240050, Ruben 

Marcos Seidl - OAB:235194/SP, VALDIR MIQUELIN - OAB:4613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Verifique o gestor as certidões de fls. 2.842 e 3.046, haja vista que o 

processo não pode ter andamentos apócrifos.

2. Intimo as partes para que se manifestem ante o ofício de fls. 519/521, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Decorrido o prazo e havendo manifestação retomem aos autos.

4. Em caso de inércia, remeta-se ao arquivo com as buscas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1073302 Nr: 56764-75.2015.811.0041

 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: VILMAR SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHIAS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO MARDULA - 

OAB:258368 SP, FÁBIO ANDRÉ FADIGA - OAB:139.961

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON LUIZ 

BERNARDINELLI - OAB:10.668/MT, LENILDO MARCIO DA SILVA - 

OAB:5.340/MT

 3.Designo audiência de instrução para o dia 13/11/2018 às 14h30min em 

conjunto com os autos de código 1138450 – numeração única 

26773-20.2016.811.0041, apenso a estes autos.4.INTIME-SE as partes, 

para no prazo de 05 dias pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes 

conforme dispõe o art. 357, §1º do CPC, INTIME-SE as partes para que, em 

15 (quinze) dias, depositarem o seu rol de testemunhas, com a 

qualificação completa das testemunhas, nos termos do artigo 450 do CPC. 

5.Ressalto que cabe ao patrono das partes intimar as testemunhas para 

comparecer ao ato processual, nos termos do artigo 455 do CPC.À 

SECRETARIA determino:6.Decorrido o prazo de 05 dias, em havendo 

manifestação, façam-me os autos conclusos.7.INTIME-SE, pessoalmente a 

autora e réus para que compareçam à audiência de instrução e 

julgamento, a fim de prestar depoimento pessoal, advertindo-os que serão 

presumidos confessados os fatos alegados, caso não compareçam ou 

comparecendo, se recusem a depor, mediante a aplicação da pena de 

confissão, nos termos do art. 343 §§ 1º e 2º do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 839782 Nr: 44255-83.2013.811.0041

 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: EMANUEL PEREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SOARES DE LIMA, CARECA e 

LOUQUINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO H CUBITZA - 

OAB:10742/MT, RODRIGO SILVEIRA - OAB:10410/MT, THIAGO 

SILVEIRA - OAB:12963/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO THIAGO DE ABREU 

BALATA - OAB:15.353/MT

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Ao designar a perícia técnica este juízo o fez a fim de que fosse colhidos 

elementos da ocupação pretendida pelas partes.

Às fls. 151/152, o requerido impugnou a proposta de honorários 

apresentada às fls. 145/147, alegando a pequena quantidade e o volume 

de informações a serem trabalhadas que é relativamente pequeno.

 A perita nomeada foi devidamente intimada a se manifestar quanto ao 

pedido da parte ré, no entanto, deixou transcorrer o prazo “in albis”. (fl. 

158).

 Assim, diante da ausência de manifestação da Sra. perita nomeada, nos 

termos do art. 465, §3º do CPC, arbitro os honorários periciais em R$ 

3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 15 de 487



 Intime-se a Sra. perita para que informe se aceita realizar o ato pelo valor 

arbitrado e, em caso positivo, intime a parte ré, via DJE, para, em 05 dias, 

depositar os honorários.

 Com o depósito, EXPEÇA-SE o competente alvará, observando o limite de 

50% (cinquenta por cento) e INTIME-SE o perito para dar início aos 

trabalhos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 348816 Nr: 18990-55.2008.811.0041

 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: ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THERESE 

FRANCIS ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLONIZADORA SORRISO LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A, AVELINO PAESI, VILMAR LUIZ DE BRASIL, ADILAR 

PACÍFICO TURRA, TEREZINHA NARDI TURRA, LUIZ JOÃO FRONZA, 

CLAUDETE FRARE, ROSA MARIA ZANELLA POTRICH, LACI MARIA DAL 

BEM GUERRA, DORI SPESSATTO, VANIA MARIA WILL SPESSATO, 

SALETE BONFANTI, MEIRE SANTINA FRONZA, JENI MARTINELLI NICHELE, 

DORVALINA ANDERLE DAL BEM, EULAR PEDRO FRARE, BEATRIZ 

BORGES MAIORKI PICININ, ITACIR JOSÉ PICININ, ZILDA HESPANHOL 

MENEZES, OSMAR PEREIRA DE SOUZA, MARIA JUDITE ROMERO TORRE 

PEREIRA DE SOUZA, IVONE ALMENDRA MARTINS PEREIRA DE SOUZA, 

AGENOR JOÃO ZANOTELLI, OTTO SANTOS DA CUNHA, JAIME NICHELE, 

ADIR PARIZZI, NÉDIO ANTONIO POTRICH, FLORINDO LUIZ DAL BEM, 

MAURI PEREIRA DE SOUZA, JOSÉ APARECIDO JACOB, GILMAR GOBBI, 

LÚCIO RIFFEL, CLAUDETE DE MELO GOBBI, ANESIA DA SILVA JACOB, 

EUCLIDES NERVO, ADÉLIA NERVO, GILBERTO NERVO, GILMAR NERVO, 

ADROALDO DE BRAZIL, VILMA DE BRAZIL, CLAUDEMIRO ESTEVAM, 

ANTONIA APARECIDA MASCHIO ESTEVAM, COMERCIAL PARANAENSE 

DE CEREAIS - COPACEL, JOÃO TELMO POZZOBON, WILSON ROQUE 

POZZOBON, JURACI MAZIERO POZZOBON, CÉLIO BELEDELLI, VALMIR 

LUIZ PIAZZETA, WANDERLEI JOSÉ ALBERTI, ILZA INÊS MAFIOLLETI 

ALBERTI, MARCOS ALBERTI, LEONILDA MARIA ALBERTI, ELIZABETE 

BONFANTI, NILTO SANTO LODI, SEVERINO NERVO NETO, RONE 

MAGDALENA FRANCIOSI PARIZZI, NADIR SUCOLOTTI, LUCIMARA 

MARISA RODOLFO SAVARIS, SIDNEY NOTTAR, NIRTE STIEVEN 

SUCOLOTTI, JOACIR ANTONIO PIAZZETA, DALVIR TADEU ROSSATO, 

NATAL ZAMIGNAN, SANTO FLECK GOMES, SANTA ELENA DOS SANTOS 

GOMES, CELSO KRZYZANSKI, IRIA MARIA KRZYZANSKI, SHIRLEY 

MARIA MOSCON ZAMIGNAN, RONDINHA AGROPECUARIA LTDA, SERGIO 

MATTIA, DULCINEIA MATTIA, LEONI LUIZ MARCON, LEODOMIR MARCON, 

CINTHIA NOGARA MARCON, VALDIR ANTONIO SANTIN, WALMIR 

DOMINGOS LOCATELLI, LORENA NEUSA BOFF LOCATELLI, ROBERTO 

LUIZ BOTTEGA, EUNICE TEREZINHA CLOSS BOTTEGA, JOSE ERNANI 

CLOSS, JOSEFA ANTONIA CLOSS, TANIA MARIA CLOSS VANIN, PAULO 

ROBERTO VANIN, PAULO JACOB, MARIA JUCILENE BARBOSA JACOB, 

FRANCISCO JACOB, IRACEMA CUSTODIO JACOB, JOSE DAVID, ANESIO 

EUGENIO, GENESIO BERDUSCO SIMOES, JOSE BERDUSCO SIMOES, 

ORLANDO BERDUSCO SIMOES, OSWALDO PADOVANI DAVID, ONILDE 

BRUGNEROTTO, PAULINHO BRUGNEROTTO, PEDRINHO BRUGNEROTTO, 

LEOMAR TREIN, ARMANDO AQUILIN LODI, CARMEM SPINELLI LODI, 

NELSON ANTONIO BASSAN, DIRCEU BASSAN, VALDIR BASSAN, JOAO 

ALVES MOURA, JAIR WEBBER, ANTONIO FRANCISCO LODI, NELSO 

ANGELO LODI, CLAIR REOLON, NESTOR LONGO, HELIO ANTONIO 

FALCHETTI, BENJAMIN ROSSATO, GERVAZIO KAMITANI, SAKAE 

KAMITANI, AGROPECUARIA CACHOEIRA LTDA, SALETE GOBBI REOLON, 

IVELINA ORLANDI FALCHETTI, NEIDE MARIA WEBBER, FLAVIO 

BRUGNEROTTO, MERCEDES VERÔNICA MARCON, LOURDES SANTIN, 

EIVALDO PADOVANI DAVID, CARLINHOS BRUGNEROTTO, MARGARETE 

ZILAIR DURANTE BASSAN, MARIA DE JESUS MOURA, ODILA 

DALLANORA ROSSATO, IZAURA MITIO KAMITANI, FAZENDAS 

PAULISTAS REUNIDAS LTDA., CALEBE FRANCESCO FRANCIO, ALBERTO 

LUIZ FRANCIO, ARNO BALDUINO HAUBERT, FELIPE FRANCIO, NILZA 

NOVELLO ZONTA, ELEONIR ZONTA, NAOR GONÇALVES PEREIRA, ELZA 

MORO PEREIRA, ILO POZZOBON, ROSALINO BOTEGA, ROSANE MARIA 

FILTER, ALBERI BRUNORO, PLINIO ZEN, ARMANDO PIAZZETTA, IRINEU 

MENSH, ARMANDO ALOYSIO HAUBERT, JOSE ADELCIO HAUBERT, LUIZ 

ANTONIO ZAMBRA, VANDERLEI BUSNARDO, ROMUALDO DALLA NORA, 

JACINTO FREO, SOLANGE MATTIA MANCIOLA, REINOLDO CIMA, PEDRO 

ALMEIDA DE OLIVEIRA, JOSE MAYA MORAL, PAULO REINALDINO, 

DAMÁSIO PACHECO, SAMUEL TABORDA BOERER, DOMINGOS 

GUADAGNIN, OSWALDO MUZACHI, ANTONIO DIDOMÊNICO, JULIO 

GASPAROTTO SOBRINHO, FLORENCE FRANCIO TOCANTINS MATOS, 

RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS 

TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS., 

SADI ZONTA, YAE YAMASHIRA KAMITANI, PIERINA CANDIR BOTEGA, 

LORENI LEMOS NERVO, TONI ALBERTO FILTER, CELIA BRUNORO, 

ALMIRA JOSEFINA ZEN, VERONI SPOHN MESCH, ENEIDA MAGRI 

ZAMBRA, TANIA LIZ CASTRO BUSNARDO, JUREMA MICHELON DALLA 

NORA, LECILDA FRÉO, ANGELA MARIA ZIMIANI MAYA, ROBERTO PAULO 

BOTTEGA, EUNICE TEREZINHA CLOSE BOTTEGA, MARIA MADALENA 

BRANDAO REINALDINO, MARTA SOARES BOERER, ODILA ANTONIA 

MOPCELIN GUADAGNIN, MARIA ELVA VAZQUEZ MUZACHI, ELAIR 

DIDOMÊNICO, AUGUSTINA GASPAROTTO, MARIA LENI FRANCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADARCIR SEIDL JUNIOR - 

OAB:236.666/SP, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, 

Ruben Marcos Seidl - OAB:235194/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AIRTON CELLA - 

OAB:3938/MT, ALEX SANDRO MONARIN - OAB:7.874-B/MT, ALEX 

TOCANTINS MATOS - OAB:5483, ANDRÉIA CRISTIANE HECK LAZARINI 

FAXO - OAB:16.253-B, ARMANDO VICENTE NOVACZYK - 

OAB:3391-A/MT, CARLOS ALBERTO KOCH - OAB:7299-B/MT, CARLOS 

SOARES DE JESUS - OAB:4711-B/MT, DANIELE CRISTINA OSCHITANI - 

OAB:6079, DANIELI CRISTINA OSHITANI - OAB:6.079/MT, DANY 

CARLOS SIGNOR - OAB:52.139/RS, DECIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4.050-B/MT, EDEN OSMAR DA ROCHA - OAB:4297-B/MT, ERIKA 

RODRIGUES ROMANI - OAB:5.822/MT, FRANCISCARLOS ALCANTARA 

- OAB:4746-B/MT, GABRIELA CRISTINA TORTOLA DA SILVA - 

OAB:15.945, HENRIQUE DA COSTA NETO - OAB:3710/MT, IRINEU 

ROVEDA JUNIOR - OAB:5688-A/MT, IVO SIGNOR - OAB:9464/RS, 

JACKSON HENRIQUE SCHNEIDER - OAB:28.639/PR, JADIR JOSE 

COPETTI NOVACZYK - OAB:5346-B/MT, JANDIR PASSAIA - 

OAB:48.630/RS, KLEBER TOCANTINS MATOS - OAB:4982/MT, 

LUCIANO SANDRI - OAB:42.335/RS, NAIANE LOPES SOARES DE MELO 

- OAB:328.883/SP, NELSON SARAIVA DOS SANTOS - OAB:16.520/PR, 

NEVIO MANFIO - OAB:16226-B/MT, RAQUEL MANSANARO - OAB:SP. 

271.599, RENATA DE SOUZA POLETTI - OAB:33.557/PR, ROGÉRIO 

CAPOROSSI E SILVA - OAB:6183/MT, ROGÉRIO CAPOROSSI SILVA - 

OAB:6.183, SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8.266-B/MT, TIANE 

VIZZOTO - OAB:12.679-B, VANESSA PIVATTO - OAB:51.656/RS, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4427/MT

 Vistos.

Do pedido de assistência litisconsorcial e sucessão processual

Quanto ao pedido de assistência litisconsorcial formulado por Zane Capital 

LLLP, às fls. 4.943 /4.944, verifico que restou demonstrado que adquiriu 

os direitos desta ação, conforme cessão de direitos acostada às fls. 

4.971/4975, e os réus apesar de intimados conforme fls. 5.030/5.031, não 

a impugnaram até o momento.

Acerca da assistência litisconsorcial dispõe o CPC:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a 

título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1º O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, 

sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2º O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como 

assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

Desta feita, nos termos do artigo 109, §2º do CPC, defiro a assistência 

litisconsorcial de Zane Capital LLLP, e determino a retificação no sistema 

Apolo a fim de incluí-la e evitar qualquer nulidade quanto a publicações.

Defiro ainda o pedido de sucessão formulado Às fls. 5.085/5.090, visto 

que consta a expressa concordância da parte contrária, na petição 

assinada, e também determino a retificação no sistema Apolo a fim de 

incluir os sucessores, nos termos do artigo 109, §1º do CPC.

Da citação por edital

Às fls. 5.034/5.044, a parte autora comprovou as citações por edital, pelo 

que determino que certifique-se quanto ao transcurso do prazo para 

apresentação de defesa, e posterior remessa à Defensoria Pública para 

defesa dos citados via editalícia.

Do pedido de vistas

Entendo prejudicado o pedido formulado às fls. 5.093/5.094, visto que os 

autos já foram retirados em carga pelo advogado, conforme consta no 

sistema Apolo.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 406923 Nr: 36782-85.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ OLAVO GIRALDES GONÇALVES, RUBENS 

AZEVEDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO ELDENIR DE RIBAMAR, DIRCEU DE 

MORAIS, SEBASTIÃO DE SOUZA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON POMPEU DE BARROS - 

OAB:3.551 OAB/MT, RUBENS AZEVEDO DA SILVA - OAB:4.176/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DERSON JALES COSTA 

SALES - OAB:3977/MT, ELIEL ALVES DE SOUSA - OAB:7.397/MT, 

JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT, JOSÉ CARLOS 

REZENDE - OAB:9.146/MT, JOSE ESTEVES DE LACERDA FILHO - 

OAB:2.492/MT, OSMAR DA SILVA MONTEIRO JUNIOR - OAB:7.670/MT, 

ROGÉRIO NUNES GUIMARÃES - OAB:6569/MT

 Vistos em correição.

1. Compulsando os autos, verifico que os autores já foram intimados há 

quase 9 anos para realizar o pagamento das custas processuais e até o 

momento não o fizeram, mas havia pendencia quanto à regularização do 

pedido de assistência.

2. Assim, intimo os autores, para que no prazo de 15 dias realize o 

pagamento das custas pendentes, conforme cálculo de fl. 385, sob pena 

extinção do feito.

3. Ainda, verifique o gestor quanto a ausência de assinatura nas certidões 

de fls. 221 e 223, haja vista que não podem permanecer apócrifas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 322629 Nr: 23882-41.2007.811.0041

 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: AGROINDUSTRIAL ARICÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMIRÇO BATISTA DE SOUZA, JOALDO 

ALVES FERREIRA, JOSE JOAO SERRA, JOSE NUNES DE SIQUEIRA, 

JOSMIRO BARBOSA PEREIRA, MARCIA LEITE DA SILVA, SUZI MARIA DA 

SILVA, ELIETE INACIO SILVA, JULIA HISAKOYOSHIBA, DJALMA FLORES 

DA SILVA, LUCI CORREIA DE MELO, JOAO GOMES DOS SANTOS, LUIZ 

ALVES CORREIA, JOSE FIALHO DE ARRUDA, ANTONIO ALVES CORREIA, 

GIOVANI LIMA DE CARVALHO, JOAO RAMOS DOS SANTOS, GEDEON 

VIEIRA DA SILVA, PERCILIA NUNES SCHNEIDES, JUSTINO FERREIRA DA 

SILVA, LUIZ KOVALSKI DA CRUZ, VALDIR PEREIRA COSTA, JOSE 

CANDIDO DA SILVA, BENEDITO PEREIRA DE PAULA, JAIR BATISTA DE 

FREITAS, JOAO BATISTA DA SILVA, GRIMALDO LOPES DO 

NASCIMENTO, RAQUEL XAVIER PEREIRA, AGRIPINA OLINDA DE 

ALMEIDA, MILSON RODRIGUES FERREIRA, RODIMAR MARCOS CAMILO, 

PEDRO PEREIRA DA GUIA, LIDIA REGINA XAVIER DE LIMA, FRANCISCA 

CREUSA SILVA, AUGETON BATISTA DE FREITAS, CELSO RAMOS 

JUNIOR, FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, WILSON LAURINDO 

DA SILVA, MANOEL SANTANA DA COSTA, ROBERTO MACIEL DE 

CAMPOS, REGINA FATIMA PEREIRA DOS SANTOS, SILVONE GONZAGA 

DE SOUZA, BENEDITO SOUZA BRASIL, ALUIZIO DE SOUZA RODRIGUES, 

ELIZABETH DA SILVA MOURA OLIVEIRA, DORIVAL DANTAS, JOSE 

MARIA ESTEVES, NATANAEL COSTA SILVA, WAMBASTER MARTINS 

FREITAS, PIO JOSE DE OLIVEIRA, BEIJAMIM ALVES DA CRUZ, IVONETE 

FRANCISCO DA SILVA, EDILAINE NOVAES SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, LUCIANA 

SERAFIM DA SILVA DE OLIVEIRA - OAB:11915-B, TANIA REGINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEBERT REZENDE DA SILVA - 

OAB:16.773, HERBERT REZENDE DA SILVA - OAB:16773-O/MT

 Vistos em correição.

1. Em razão da certidão de fl. 518, determino a publicação da sentença no 

Diário de Justiça Eletrônico.

2. Nos termos do art. 1.023, §2º do CPC, INTIMO a parte embargada para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias.

3. Certifique-se o decurso do prazo, após conclusos.

4. Determino que o senhor gestor verifique o termo de encerramento à fl. 

217, uma vez que se encontra sem assinatura.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 341716 Nr: 12015-17.2008.811.0041

 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: AGROINDUSTRIAL ARICÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMIRÇO BATISTA DE SOUZA, JOALDO 

ALVES FERREIRA, JOSE JOAO SERRA, JOSE NUNES DE SIQUEIRA, 

JOSMIRO BARBOSA PEREIRA, MARCIA LEITE DA SILVA, SUZI MARIA DA 

SILVA, ELIETE INACIO SILVA, JULIA HISAKOYOSHIBA, DJALMA FLORES 

DA SILVA, LUCI CORREIA DE MELO, JOAO GOMES DOS SANTOS, LUIZ 

ALVES CORREIA, JOSE FIALHO DE ARRUDA, ANTONIO ALVES CORREIA, 

GIOVANI LIMA DE CARVALHO, JOAO RAMOS DOS SANTOS, GEDEON 

VIEIRA DA SILVA, PERCILIA NUNES SCHNEIDES, JUSTINO FERREIRA DA 

SILVA, LUIZ KOVALSKI DA CRUZ, VALDIR PEREIRA COSTA, JOSE 

CANDIDO DA SILVA, BENEDITO PEREIRA DE PAULA, JAIR BATISTA DE 

FREITAS, JOAO BATISTA DA SILVA, GRIMALDO LOPES DO 

NASCIMENTO, RAQUEL XAVIER PEREIRA, AGRIPINA OLINDA DE 

ALMEIDA, MILSON RODRIGUES FERREIRA, RODIMAR MARCOS CAMILO, 

PEDRO PEREIRA DA GUIA, LIDIA REGINA XAVIER DE LIMA, FRANCISCA 

CREUSA SILVA, AUGETON BATISTA DE FREITAS, CELSO RAMOS 

JUNIOR, FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO, WILSON LAURINDO 

DA SILVA, MANOEL SANTANA DA COSTA, ROBERTO MACIEL DE 

CAMPOS, REGINA FATIMA PEREIRA DOS SANTOS, SILVONE GONZAGA 

DE SOUZA, BENEDITO SOUZA BRASIL, ALUIZIO DE SOUZA RODRIGUES, 

ELIZABETH DA SILVA MOURA OLIVEIRA, DORIVAL DANTAS, JOSE 

MARIA ESTEVES, NATANAEL COSTA SILVA, WAMBASTER MARTINS 

FREITAS, PIO JOSE DE OLIVEIRA, BEIJAMIM ALVES DA CRUZ, IVONETE 

FRANCISCO DA SILVA, EDILAINE NOVAES SILVA CORREA, Réus 

Inominados Citados por Edital, ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DO VALE DO ARICÁ NOVA JERUSALÉM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, JOÃO MARCOS 

FAIAD - OAB:8.500/MT, LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:4.961/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PATRICIA 

SALGADO - OAB:13.260/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - 

OAB:, DEFENSORIA PUBLICA - CUIABA - OAB:

 Vistos em correição.

1. Publique-se a r. sentença no Diário de Justiça Eletrônico.

2. Nos termos do art. 1.023, §2º do CPC, INTIMO a parte embargada para, 

querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias.

3. Certifique-se o decurso do prazo, após, conclusos.

4. Determino que o senhor gestor verifique o termo de encerramento à fl. 

199 e de abertura à fl. 201, bem como as certidões de fls. 186/198, uma 

vez que se encontram sem assinaturas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 779316 Nr: 32760-76.2012.811.0041

 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: PAULO CEZAR LEMES, JOELDES LAZZARI LEMES, 

MARILENA APARECIDA RIBEIRO E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASER LOUSADA DA CRUZ, IGREJA BATISTA 

NACIONAL DA CIDADE ALTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SOUZA PONDE - OAB:, 

FÁBIO SOUZA PONDE - OAB:9202 - MT, HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235, SEBASTIÃO LUCIO DE ARRUDA - OAB:, SEBASTIÃO LUCIO 

DE ARRUDA - OAB:4521/MT

 Vistos em correição.

Decorrido o prazo para impugnação da proposta de honorários do d. 

perito, INTIMO as partes, via DJE, para, em 05 dias, comprovarem o 
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pagamento integral, sob pena de preclusão da produção da prova.

Decorrido o prazo, havendo pagamento, expeça-se o competente alvará e 

INTIME-SE o d. perito para início dos trabalhos. Havendo inércia das 

partes, façam os autos conclusos.

Ainda, Ainda, verifique o gestor quanto a ausência de assinatura na 

certidão de fl. 375, haja vista que não pode permanecer apócrifas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 371963 Nr: 8367-92.2009.811.0041

 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: GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO DUARTE 

ALVARES - OAB:3.432/MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - 

OAB:11883-B, MARCELO SILVA MOURA - OAB:12.307/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIAN DAVIS DE SANTA 

ROSA - OAB:6998/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - OAB:4.062/MT, VALDEIR 

DE QUEIROZ LIMA - OAB:10524/DF

 Vistos.

1. Retifique-se a autuação para constar a nova fase processual, inclusive 

o nome das partes.

2. Nos termos do § 2º, inciso I do art. 513 do CPC, INTIMO o executado, por 

meio de seu patrono, para no prazo de 15 (quinze) dias efetuar o 

pagamento do débito informado às fls. 433/439, sob pena do 

descumprimento no prazo informado ensejar a aplicação de multa e de 

honorários de advogado no equivalente a 10% do valor do débito à luz do 

parágrafo primeiro do art. 523 do CPC.

3. Não efetuado o pagamento no prazo acima informado, certifique e 

conclusos.

4. Ressalto, que independente de penhora e nova intimação, o prazo para 

a executada, querendo, impugnar a execução, iniciar-se após o decurso 

do prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 525 do CPC.

 5. Ainda, verifique o gestor quanto a ausência de assinatura nas 

certidões de fls. 212 e 214, haja vista que não podem permanecer 

apócrifas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 380763 Nr: 16541-90.2009.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ROGELIO MIGUEL MEDELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO DAVI DOS SANTOS, DINALVA 

PEREIRA DOURADO, MOACIR DIOGO COSTA, LINDOMAR BATISTA DOS 

SANTOS, PEDRO CARLINHO COSTA, JOSÉ CARLOS DAVI DOS SANTOS, 

VALDISIO F. DOS SANTOS, JOSÉ ANIBAL DA SILVA, EURÍPEDES 

PACHECO DE LIMA, CICERO BRAZ ANTONIO, ESMERALDINO ALVES DE 

AMORIM, ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS E MINI PRODUTORES RURAIS 

DA GLEBA, DENY MARCIO VIEIRA DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE HENRIQUE COSTA 

SAMPAIO - OAB:15.144/MT, PRISCILA MEDEIROS LOPES PINHEIRO 

SORUCO - OAB:165.727, RENATO GONÇALVES RAPOSO - OAB:9892-B, 

RONALDO STANGE - OAB:184.486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOÍSIO DA ROSA HAAS - 

OAB:9.038-MT

 Vistos em correição.

JOSÉ ROGÉLIO MIGUEL MEDELA ajuizou ação de reintegração de posse 

com pedido de liminar em face de GENIVALDO DAVI DO SANTOS E 

OUTROS, tendo como objeto a proteção possessória de uma área de 

terras de 1.973 hectares, denominada Fazenda Maritaca, localizada no 

Distrito de Batovi, Município de Tesouro – MT.

 Os autos foram distribuídos inicialmente perante a comarca de 

Guiratinga-MT.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 05/37.

Às fls. 40/41, foi determinada a emenda a inicial a fim de atribuir o correto 

valor a causa.

 O autor emendou a inicial juntando documentos de ITR, bem como 

complementação das custas processuais. (fls. 43/55).

À fl. 57 foi de designada audiência de justificação.

 Às fls. 67/69 foi realizada audiência de justificação, sendo a medida 

liminar deferida às fls. 70/74.

 Às fls. 79/83, foi certificado o cumprimento da medida liminar de 

reintegração de posse.

 O autor requereu a emenda da inicial, incluindo no polo passivo da 

demanda todas as pessoas encontradas na área em litígio no dia do 

cumprimento da reintegração de posse. (fls. 93/96).

Às fls. 101/145, o autor informou que os réus voltaram a ocupar a área em 

litígio, requerendo assim o revigoramento da medida liminar.

Em decisão exarada às fls. 147/149, foi determinado a emenda da inicial, 

bem como a lavratura de termo circunstanciado da área.

Às fls. 154/155, foi juntado ao feito o auto de constatação.

 Às fls. 173 foi deferido o revigoramento da medida liminar, bem como 

determinada a citação dos requeridos.

O réu José Carlos Davi dos Santos apresentou pedido de reconsideração 

às fls. 175/179, requerendo a revogação da medida liminar. Com o pedido 

vieram os documentos de fls. 180/212.

O INCRA manifestou interesse no feito às fls. 227/228.

 Às fls. 240, os autos foram encaminhados a esta Vara Especializada de 

Direito Agrário, em razão do Provimento n. 004/2008.

 Às fls. 248/262, foi juntado aos autos cópia do agravo de instrumento 

interposto pelo autor, sendo determinado às fls. 368 a suspensão do feito 

até ulterior deliberação.

Às fls. 288/295, foi juntado aos autos cópia do acordão que negou 

provimento ao recurso.

Em parecer às fls. 302/306, o douto representante do Ministério Público 

manifestou pela suspensão do cumprimento da ordem liminar até a 

realização da audiência que visa solucionar a lide.

 Às fl. 307 foi acolhida a pretensão ministerial e determinado à suspensão 

do cumprimento da medida liminar.

 A parte autora reiterou o revigoramento da medida liminar às fls. 311/317, 

sendo a análise da mesma postergada para após a resposta do INCRA 

sobre a situação do processo de desapropriação.

 O autor informou às fls. 319/320 o desinteresse do INCRA na área para 

reforma agrária, sendo determinado a intimação dos réus para 

manifestarem às fls. 321.

Às fls. 322/336 e 337/360, o réu José Carlos Davi dos Santos requereu a 

manutenção das famílias na área em litígio, bem como a suspensão do 

processo até a vistoria da área pelo INCRA.

O autor requereu o revigoramento da medida liminar às fls. 364/365.

Às fls. 372/386, o réu Deny Marcio Vieira de Amorim apresentou 

contestação nos autos.

Com a contestação vieram os documentos de fls. 387/399.

Parecer ministerial à fl. 435.

Às fls. 437/458, o INCRA alegou que necessita de autorização do 

proprietário para realizar vistoria na área, bem como juntou documentos 

informando que o INCRA tem interesse na área em litígio.

Às fls. 459/461, foi determinada a citação dos requeridos que forem 

encontrados na área, e citação por edital dos requeridos inominados e 

eventuais terceiros interessados ausentes.

Às fls. 486/528, o réu José Carlos juntou fotos a fim de demonstrar a 

ocupação da área.

 Às fls. 530/532, o autor juntou aos autos publicação do edital de citação 

veiculado no jornal Folha de Guiratinga.

 Às fls. 566/574, o INCRA juntou aos autos cópia dos pareceres 

administrativos que determinaram o arquivamento do processo de 

desapropriação.

Carta precatória juntada às fls. 575/602.

Às fls. 614/620, o autor juntou aos autos comprovantes de publicações do 

edital de citação no jornal local e na impressa oficial.

 À fl. 621 foi determinada a expedição de nova carta precatória para a 

comarca de Guiratinga-MT.

 Juntada da carta precatória às fls. 635/637, informando o não 

cumprimento pelo meirinho.

O autor arguiu a incompetência deste juízo às fls. 640/641, sendo 

indeferido o pedido às fls. 642, além de determinar que o senhor oficial de 

justiça proceda a citação de quem for encontrado na área em litígio.

 Às fls. 660/665 foi devolvida a carta precatória sem o seu devido 

cumprimento, uma vez que o autor deixou de depositar diligencia.
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Em despacho exarado à fl. 666, foi determinada a remessa dos autos a 

Defensoria Pública para apresentar a defesa dos réus revéis citados por 

edital.

 Às fls. 669/671, a Defensoria Pública apresentou contestação por 

negativa geral.

 À fl. 672 foi designada inspeção judicial no imóvel em litígio.

Às fls. 682/684, foi juntado aos autos o termo de abertura da inspeção 

judicial e termo de audiência de conciliação.

 Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Decido.

Não havendo preliminares a serem resolvidas, nos termos do art. 357, II e 

seguintes do CPC/2015, passo a fixar os pontos controvertidos sobre os 

quais recairão a prova.

Por se tratar de ação possessória onde esta é fato, fixo como pontos 

controvertidos, cujo ônus de comprová-los recai sobre o autor, os 

seguintes:

a) eventual exercício de posse sobre o imóvel, bem como a forma e o 

tempo;

b) se esta POSSE era pública, mansa e pacífica na data do suposto 

esbulho;

c) quando e de que forma se deu o suposto esbulho;

d) a existência de benfeitorias, o tempo de sua construção e quem as 

construiu.

1. Para elucidar os pontos controvertidos acima, DETERMINO a produção 

de prova testemunhal e o depoimento pessoal das partes.

 2. Designo audiência de instrução para o dia 13/10/2018 às 14h30min.

3. INTIMO as partes, via DJE, para no prazo de 05 dias pedir 

esclarecimentos ou solicitar ajustes conforme dispõe o art. 357, §1º do 

CPC, bem como para em 15 (quinze) dias, arrolar as testemunhas ou 

complementar o rol apresentado, ressaltando-se que pela nova 

sistemática cabe aos d. patronos da parte intimar as suas testemunhas 

(art. 455 do CPC).

 4. INTIMEM-SE, pessoalmente as partes para comparecerem à audiência 

de instrução e julgamento, a fim de prestarem depoimento pessoal, 

advertindo-os que serão presumidos confessados os fatos alegados, 

caso não compareçam ou comparecendo, se recusem a depor, mediante a 

aplicação da pena de confissão, nos termos do art. 385, § 1º, do CPC.

5. À SECRETARIA determino que, certifique o decurso de prazo da parte 

autora para impugnar a contestação ofertada às fls. 669/671.

6. Determino que o senhor gestor verifique a certidão de fl. 609, bem como 

os termos de aberturas e encerramentos que estão sem assinaturas.

7. Junto o auto de inspeção lavrado nesta data e INTIMO as partes, via 

DJE, para, querendo, se manifestarem, no prazo de 15 dias.

8. Intime-se, ainda, pessoalmente a Defensoria Pública e o Ministério 

Público para, querendo, se manifestarem no mesmo sentido e prazo.

9. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 360441 Nr: 30567-30.2008.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO DOMINGUES ZEQUINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OCUPANTES DA FAZENDA PÉ DE SERRA, 

INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, ASSOCIAÇÃO 

DOS TRABALHADORES DA AGRICULTURA FAMILIAR SERRA DAS, 

VALDIR FERREIRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON AKIRA SATO ROCHA - 

OAB:200.599/SP, HÉLIO PASSADORE - OAB:3.008-A/MT, JAIRO DE 

PAULA FERREIRA JUNIOR - OAB:215791/SP, MOHAMED ALI 

HAMMOUD - OAB:11184/MT, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARILDO PEREIRA - 

OAB:10237/MT, AMARILDO PEREIRA - OAB:OAB/10237, CARME LÚCIA 

COUTINHO BARBOSA BERTOLINI - OAB:OAB/MT 11.079, DEF. PÚBLICA 

- NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, MARCO TÚLIO DE ARAÚJO - 

OAB:5318/MT, PAULO DE CARVALHO COUTO - OAB:2571/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

À fl. 1.733, o perito requereu a sua destituição, pois não teria condições 

de continuar a atuar neste feito de forma gratuita.

Decido.

Considerando o alto valor das perícias, bem como visando os princípio do 

acesso à justiça, previsto no artigo 3º do CPC, e da garantia da duração 

razoável do processo, nos termos do artigo 4º do CPC, entendo 

necessária a nomeação de outro perito.

Desta forma, nomeio para o encargo o engenheiro agrônomo o Sr. JESUS 

CENTENA COELHO, ENGENHEIRO AGRONÔMO, CREA: RS nº 21.662 / D - 

VISTO / MT nº 5.937, IBAPE: nº 37, Carteira de Identidade: 3044961617 

SSP / RS, CPF: 165.398.260/87, endereço: Av. Senador Metello, 2669 - 

Bairro Jardim Primavera Cuiabá/MT - CEP 78030-140, Telefone: 65 – 

3220708; 3220305; 99710970 o qual cumprirá o encargo que lhe é 

conferido, independentemente de termo de compromisso (art. 422, CPC).

Os pontos a serem esclarecidos pelo perito estão às fls. 1518/1519, e os 

quesitos das partes já foram apresentados às fls. 1540/1541 e 

1542-1543.

Como os quesitos já foram apresentados e não houve alteração dos 

pontos a serem esclarecidos pelo especialista, não há necessidade de 

nova intimação para apresentação de quesitos pelas partes.

 INTIME-SE o perito anteriormente nomeado, acerca de sua destituição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 446180 Nr: 20568-82.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDO JOSÉ MONTEIRO, AILTON JOSÉ DA 

SILVA, MARTINHO FRANCISCO DA SILVA, JOSÉ JOAQUIM ALVES, JOÃO 

DE OLIVEIRA SANTOS, CARLOS ALBERTO MARANHÃO, MANOEL 

SEBASTIÃO DE SOUZA, JOSÉ ZACARIAS GOMES, EGIDIO DIAS DA 

SILVA, EUCLIDES GONÇALVES QUEIROZ, ANDRÉ, Réus Inominados 

Citados por Edital, ELIA MARQUES DOS SANTOS, NADIR DOMINGUES DA 

SILVA, PAULO ALVES, AILTON JOSÉ DA SILVA, ARILDO RANGEL DE 

SOUZA, DORVALINO DESTRI, PAULO COSTA MOYA, VITALMIRO DANIEL 

DOS SANTOS, SILVIA MARQUES DE SOUZA DIAS, MARIA JOSÉ DE 

SOUZA E SILVA, MÁRIO DOMINGOS ALVES, ANTÔNIO DIVINO DE 

MIRANDA, VICENTE RAMOS DA CRUZ NETO, DERALDINA RIBEIRO DE 

SOUZA ALVES, MANOEL DE SOUZA ALVES, SALOMI ALVES DE PAULA, 

ROMILDO ALVES DE OLIVEIRA, JOÃO BATISTA DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO PERLIN 

(Procurador do Estado) - OAB:17.040, CARLOS TEODORO J. H. 

IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT, FERNANDO CRUZ MOREIRA - 

OAB:PROC DO ESTADO, FRANCISCO GOMES DE ANDRADE LIMA 

FILHO -PROC. EST. - OAB:2171/MT, LUIS OTÁVIO TROVO MARQUES 

DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE 

- OAB:PROC DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA - 

OAB:1006/MT, DEF. PÚBLICA - NÚCLEO FUNDIÁRIO - OAB:, LUIZ 

CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - OAB:4632/MT, MARCUS FERNANDES 

FONTES VON KIRCHENHEIM - OAB:6706, MARCUS FERNANDO F. VON 

KIRCHENHEIN - OAB:6706, MARCUS FERNANDO FONTES VON 

KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT, VALMIRO ANTÔNIO DA SILVA - 

OAB:9.331, Valmiro Antonio Pinheiro Da Silva - OAB:, VALMIRO 

ANTÔNIO PINHEIRO DA SILVA - OAB:9.331, VALMIRO ANTONIO 

PINHEIRO DA SILVA - OAB:9.331/MT, VALMIRO ANTONIO PINHEIRO 

DA SILVA - OAB:9331, VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA SILVA - 

OAB:9331/O

 Vistos em correição ordinária.

1. Processo em ordem.

2. Defiro o pedido formulado pelas partes à fl. 535, para suspensão do 

feito pelo prazo de 120 dias.

3. Decorrido o prazo, em não havendo manifestação, remeta-se os autos 

à Procuradoria Geral do Estado tal como requerido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 360793 Nr: 30997-79.2008.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: LUIZ GONZAGA LOPES FERNANDES, MARIA ALICE 

MARTINS MOREIRA FERNANDES, JURANDIR ANDRADE VILELA, SONIA DE 

FÁTIMA SOUZA VILELA, ABÍLIO LOPES FERNANDES, ISILDA MARIA DA 

PURIFICAÇÃO RODRIGUES FERNANDES, ANTONIO FERNANDES 

PERPÉTUO JUNIOR, MARIA DA CONCEIÇÃO LOPES, AMÉRICO FARINHA, 

OLGA MANZINI FARINHA, ADÉLIA DA CONCEIÇÃO MENDES MARTINS, 

GRACIELA FERNANDES MARTINS DE ARRUDA, CRISTINA FERNANDES 

MARTINS FASSINA, VALDIR GONÇALVES ALENCAR, ACÁCIO 

FERNANDES MARTINS, ILIANI MARCHI ALENCAR, SARA REGINA 

FERNANDES MARTINS GAIARI, MARIA GORETTI FERNANDES MARTINS 

MORGADO RIBACK, ELIS MAGNA FERNANDES MARTINS, JOAQUIM 

FERNANDES MARTINS FILHO, MÁRCIA DE FÁTIMA FERNANDES MARTINS, 

J.MARTINS SUPERMERCADOS PLANALTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VULGO "MAGUILA", DIONISIO, VULGO 

"GAMBÁ", NELSÃO, OSNILDO CORREIA DA SILVA, JOÃO "PÉ INCHADO", 

VULGO "TIRIRICA", PEDRÃO, VULGO "GAÚCHO", JOSÉ, OUTRAS 

PESSOAS QUE ACOMPANHAM NAS INVASÕES, EZEQUIAS ALVES DE 

ALMEIDA, ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES NOVO HORIZONTE, CICERO 

LUIZ DE OLIVEIRA, ADEMAR OLIVEIRA E SILVA, JOSIEL DOS REIS, JOSÉ 

PINHEIRO DE LISBOA, MOACIR DA SILVA BARBAS, GEORGINA ALVES, 

CIRO PEREIRA, ARNALDO DA SILVA SANTOS, ROSENILDO LOOSE, 

GENIVAL TAVARES SAMPAIO, VALTUIR SEBASTIÃO MACALI, ELZA DOS 

SANTOS, LIRA FERREIRA DE JESUS, ANA A. DA ROCHA, JUVENTINO 

ALVES MONTEIRO, JILSON MARQUES, JOSÉ ANTONIO DA SILVA, Réus 

Inominados Citados por Edital, GILMAR AUGUSTO DIAS, JUAREZ ALVES, 

ANTENOR ALVES DE BRITO, SEBASTIÃO NEVES DE JESUS, JUCILENI 

PEREIRA MORAIS, JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917/MT, SIMONE LAIS DE DAVID FERNANDES MARTINS - 

OAB:25810/PR

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

FUNDIÁRIO - OAB:

 Vistos em correição.

Às fls. 936/941, o processo foi saneado, fixados os pontos 

controvertidos, determinadas as provas e designada audiência de 

instrução.

O ato se realizou em 31/08/2017, conforme o termo de fl. 961. Este juízo 

determinou, ainda, que o feito aguarda-se o retorno das cartas 

precatórias.

Às fls. 966/1138, a parte autora manifestou e requereu a juntada de 

documentos.

À fl. 1142v, aportou ofício informando a designação de audiência na carta 

precatória, bem como à fl. 1145v, ofício solicitando providencias do gestor 

para recolhimento de diligências do oficial de justiça.

Pois bem, o feito aguarda o cumprimento das cartas precatórias para o 

encerramento da fase instrutória e prolação de sentença. Compulsando os 

autos, verifico que a missiva foi expedida para oitivas das partes e 

testemunhas (cód. 82320) não se cumpriu e aguarda o depósito de 

diligências para seu desatino.

No que tange ao ofício nº 690/2018 (l. 1145v), verifico que não é 

providência do juízo deprecante a intimação da parte para depositar as 

diligências, mas sim do juízo deprecado, haja vista que o cumprimento da 

missiva é de sua responsabilidade, no entanto, visando dar celeridade ao 

feito intimo a parte para depositar a diligência do oficial.

Ainda, INTIMO a parte ré, via DJE, para que, em 15 dias, se manifeste 

sobre os documentos juntados pela parte autora após a audiência de 

instrução.

No mesmo sentido, a Defensoria Pública deverá ser intimada 

pessoalmente.

À secretaria determino:

1. Certifique-se quanto ao cumprimento das cartas precatórias expedidas, 

a fim de que se verifique o encerramento da fase instrutória;

2. Certifique-se quanto a veracidade e a falta de assinatura das certidões, 

inclusive as de abertura e encerramento de volumes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 725501 Nr: 21232-79.2011.811.0041

 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: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE AFONSO GONÇALVES DE 

QUEIROZ, MARIA APARECIDA DE QUEIROZ BONDESPACHO, BENEDITA 

GONÇALVES DE QUEIROZ, LAURO COLETA SANTIAGO, ITAMAR 

BIANCARDI FILHO, ARENIL RODRIGUES POMOT, MARLI BATISTA 

RODRIGUES, JORGE POLMONT FILHO, ANTÔNIA PEREIRA, RÉUS 

INCERTOS, DESCONHECIDOS, INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS 

INTERESSADOS AUSENTES, INCERTOS E DESCONHECIDOS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA CAPELEIRO 

PROCURADORA ESTADO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

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

FUNDIÁRIO - OAB:, FAROUK NAUFAL - OAB:2.371/MT, RONIR 

AUGUSTO LINO - OAB:9137/MT

 Vistos em correição.

 Processo em ordem. INTIMO a parte autora, via DJE, para, querendo, em 

15 dias, impugnar a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 776758 Nr: 30089-80.2012.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMPER EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA AFFONSECA S/A - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL ATLAS UCCI - 

OAB:195330/SP, LARISSA FALKEMBACH HODNIUK - OAB:11245/O, 

LEONARDO BOAVENTURA ZICA - OAB:13754-B/MT, OMAR EL JAMEL 

- OAB:14.624/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT, ROGERIO TELLES DE CARVALHO - OAB:11461 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDER MARTINS 

BERNARDES - OAB:15604

 Vistos em correição.

1. – As partes saem intimadas para apresentar razões finais no prazo de 

15 dias. Iniciando-se para a parte autora em 11/07/2018 e, para a parte 

requerida em 01/08/2018, nos termos do art. 364 do NCPC.

 Com as juntadas das razões finais, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 722548 Nr: 18090-67.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DOS SANTOS

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

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

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

OAB:4.807-B/MT

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

- OAB:15.302/MT

 Vistos em correição.

1. Diante do que foi acordado, determino a juntada dos depoimentos 

pessoais e testemunhas colhidos nos Autos de Interdito Proibitório Cód. 

721399.

2. Com a juntada, intime-se a parte ré para apresentar suas razões finais 

no prazo de 15 dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 830443 Nr: 36155-42.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDENIL APARECIDO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON RODRIGUES SIGARINI, REGIANE 

VALENTIN MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENNO DE PAULA MILHOMEM - 

OAB:17720/MT, DAVI WYSNEY DA COSTA MENEZES BATISTA - 

OAB:15.650/MT, GIOVANA MARI VIEIRA DA SILVA TERNOVOI DE 

MORAES - OAB:15.907/MT, RAQUEL CUNHA DE PAULA MENEZES - 

OAB:17.385

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTOSO - OAB:15.375
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 CERTIFICO E DOU FÉ de que, nos termos da Ordem de Serviço nº 

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do Artigo 363, 

Parágrafo Único, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S) ENOQUE 

DA SILVA SAMPAIO a devolver o(s)processo, NO PRAZO DE 24 HORAS.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 115467 Nr: 1915-28.1993.811.0041

 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: EMPRESA RURAL QUATRO IRMÃO LTDA, CLOVIS 

POMPEU DE BARROS, NADIR HELENA POMPEU DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEIXOTO DE CASTRO, CRISTINA SOUZA 

ROSA DE MORAES, MARIO DIAS DOS SANTOS, JANIO MAURO DA 

SILVA, JOSÉ FRANCISCO DA COSTA, BENEDITO ANTONIO DE SOUZA E 

OUTROS, ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DO BAIRRO NOVO PARAÍSO 

II, REUS INOMINADOS, SILVANDIRA RODRIGUES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT, JULINIL GONÇALVES ARINI - 

OAB:1136

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

FUNDIÁRIO - OAB:, REGINA MARIA DE MORAES - OAB:3255/MT

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

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

nos termos da Lei Estadual 11.419/06, e nos termos do Artigo 363, 

Parágrafo Único, da CNGC, INTIMO O(A)(S) ADVOGADO(A)(S)LICINIO 

GUILHERME ANTUNES MACIEL JUNIOR a devolver o(s) processo, NO 

PRAZO DE 24 HORAS.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1016566-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FELIX DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO HENRIQUE BUENO (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 05 (cinco) dias, recolher(em) os valores referentes à(s) 

diligência(s) do Oficial de Justiça para cumprimento do(s) Mandado(s) de 

Intimação e de Avaliação a ser(em) expedido(s). A parte interessada 

p o d e r á  c o n s u l t a r  a t r a v é s  d o  s i t e 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Deverá ser emitida a guia de recolhimento de diligência pelo 

site do TJMT, devendo ser a referida guia devidamente juntada aos autos 

com o seu respectivo comprovante de pagamento. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016480-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO OAB - MT6524/B (ADVOGADO)

FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO OAB - MT0010725A (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAROLYNNE CASTRO DE LIMA (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 05 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da 

Correspondência Devolvida (Diligencia Negativa) – Id. 12642604 – juntada 

aos autos, requerendo o que entenderem de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1034957-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURENCIO CARVALHO CALDAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAILSON GUSMAO PEREIRA OAB - MA15238 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

 

Certidão de Decurso de Prazo Certifico que decorreu o prazo legal, sem 

que houvesse, até a presente data, qualquer manifestação do(a) PARTE 

AUTORA (Emenda a Inicial). Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024959-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE FERNANDES ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA OAB - MT10006/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA LTDA - ME (RÉU)

LUGAR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME (RÉU)

ESSOR SEGUROS S.A. (RÉU)

VIACAO JUINA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JAIME AUGUSTO FREIRE DE CARVALHO MARQUES OAB - BA9446 

(ADVOGADO)

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT0012036A-O (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar(em-se) acerca da 

Correspondência Devolvida (Diligencia Negativa) – Id. 12046227 – juntada 

aos autos, requerendo o que entender(em) de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1019398-48.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA FALEIROS DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO FALEIROS DA SILVA OAB - MT0012568A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEVERSON RODRIGUES MACHADO (EXECUTADO)

 

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, dar 

andamento ao feito, informando quanto ao efetivo cumprimento da Carta 

Precatória expedida neste processo, requerendo o que entender de 

direito. Nada mais.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004049-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVANA SILVEIRA MORENO MUJICA (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE MUJICA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BAIS MUJICA OAB - MS12624 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES 

LTDA (REQUERIDO)

CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA SHOPPING 

(REQUERIDO)

CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E 

PARTICIPACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL OAB - RJ159485 (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004049-34.2018.8.11.0041. 
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REQUERENTE: LUIZ HENRIQUE MUJICA, NILVANA SILVEIRA MORENO 

MUJICA REQUERIDO: CONSORCIO EMPREENDEDOR DO CUIABA PLAZA 

SHOPPING, CUIABA PLAZA SHOPPING EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

E PARTICIPACOES LTDA, ROYAL BRASIL ADMINISTRAÇÃO 

EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA Vistos. Defiro o prazo de 05 

(cinco) dias para as partes acostarem termo de acordo aos autos. No 

entanto, sem prejuízo do prazo para contestação em curso. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1034656-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APRUSMA - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE 

SANTA MARIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO AUGUSTO BARBOSA OAB - MT0010061A (ADVOGADO)

FELIPE BEDIN BIASOTTO OAB - MT0009183A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034656-64.2017.8.11.0041. AUTOR: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A RÉU: 

APRUSMA - ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS UNIDOS DE 

SANTA MARIA Vistos. Defiro o petitório de id 14367034. Levem-se a efeito 

as determinações contidas na decisão de id 14265188. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1014120-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGMENTA MARKETING E ESTRATEGIAS EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1014120-95.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CONDOMINIO CIVIL PANTANAL SHOPPING RÉU: SEGMENTA MARKETING E 

ESTRATEGIAS EIRELI - ME Vistos. Proceda-se o despejo 

coercitivo/compulsório, conforme decisão liminar. Às providências. 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1012512-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS OAB - MT0012893A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012512-62.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANIEL CORREA DE SOUZA REQUERIDO: SKY BRASIL 

SERVIÇOS LTDA Vistos. Esclareça a parte autora a possível existência de 

litispendência ou até mesmo de conexão desta ação com a ação n. 

1015623-54.2018.8.11.004, em trâmite perante a 05ª Vara Cível da Capital, 

querendo, no prazo de 10 (dez) dias. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1010977-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSIKA ALMEIDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DJAFFARI CARDOSO RAMOS OAB - MT21859/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1010977-98.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JESSIKA ALMEIDA ALVES REQUERIDO: ASSOCIACAO 

MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos. Recebo a emenda de id 14277994 à petição 

inicial. Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas ajuizada por 

JESSIKA ALMEIDA ALVES em face de ASSOCIACAO MUTUA DOS 

PROPRIETARIOS DE VEICULOS AUTOMOTORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, objetivando a exibição de documentos destinados à aferição de 

direito decorrente de contrato de proteção veicular. É o breve relato. 

Decido. Inicialmente, defiro à parte autora a concessão dos benefícios da 

gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do NCPC. A ação autônoma 

de produção antecipada de prova está prevista nos artigos 381 e 382 do 

NCPC. Já a exibição de documentos está prevista nos artigos 396 e 397 

do NCPC. No caso dos autos, a produção antecipada de prova contempla 

pedido de exibição do relatório financeiro e do termo da sua adesão ao 

contrato de proteção veicular oferecida pela parte requerida. Cumpre 

registrar que, por se tratar de procedimento que tem por escopo tão 

somente a produção de prova para ser eventualmente utilizada em uma 

ação principal de conhecimento, não há caráter de cognição em torno da 

questão de direito material existente entre as partes. Portanto, não se 

analisam as questões de mérito, devendo a resposta ater-se apenas e tão 

somente aos documentos a serem exibidos. Não obstante a isso, atento, à 

crítica doutrinária sobre o § 4º do artigo 382 do NCPC e em observância 

dos direitos e garantias fundamentais ao devido processo legal, à ampla 

defesa e ao contraditório, insculpidos nos incisos LIV e LV do artigo 5º da 

Constituição da República, entendo necessária a prévia citação da parte 

requerida para apresentar a defesa que tiver, frisando-se, no entanto, 

limitar-se ela às questões processuais inerentes ao procedimento de 

produção antecipada de provas. Desta feita, a par das considerações 

acima e sendo possível vislumbrar em análise perfunctória dos autos a 

presença dos requisitos admissionais da produção antecipada de provas, 

os quais estão sujeitos ao crivo do contraditório, CITE-SE a parte requerida 

desta ação e intime-a para apresentar o relatório financeiro e do termo da 

sua adesão ao contrato de proteção veicular oferecida pela parte 

requerida ou a defesa que tiver, de aspecto processual, acerca do pedido 

de produção antecipada de prova de exibição de documentos, querendo, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Registre-se, ainda, no mandado de 

citação/exibição, que neste procedimento não serão admitidos defesa ou 

recurso quanto ao mérito das questões decorrentes da relação de direito 

material existente entre as partes, e que a produção antecipada da prova 

não previne a competência do juízo para a ação que venha a ser 

eventualmente proposta, bem como a ressalva de que os interessados 

poderão requerer a produção de qualquer prova no mesmo procedimento, 

desde que relacionada ao mesmo fato, salvo se a sua produção conjunta 

acarretar excessiva demora, tudo nos termos dos §§ 1º a 4º do artigo 382 

do NCPC. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de 

julho de 2018. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021350-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL GOIABEIRAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CREIDE MARIA DA SILVA OAB - MT15915/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIS MEIRA MARQUES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI OAB - MT19000/O (ADVOGADO)

 

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

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

para, no prazo de 15 (quinze) dias, querendo, oferecer(em) IMPUGNAÇÃO 

a Contestação e documentos juntados aos autos. Nada Mais.
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1016841-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JONATHAN SANTOS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 05 (cinco) dias, querendo, manifestar(em-se) acerca da 

Petição e documentos de Id. 12663127 a Id. 12663152, postulando o que 

entender(em) de direito. Nada Mais

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024545-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Carlos Alberto Miro da Silva OAB - MT0016160S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELIDE DA SILVA AVILA (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 05 (cinco) dias, manifestar(em-se) acerca da Certidão 

do Oficial de Justiça (Diligencia Negativa) – Id. 12653849 – juntada aos 

autos, requerendo o que entender(em) de direito. Nada Mais.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014966-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WITOR VINICIUS NUNES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO OAB - MT18896/O (ADVOGADO)

LEANDRO MANOEL FRANCO MARQUEZ OAB - MT22947/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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

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

REQUERIDA para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar(em) o pagamento 

das custas processuais finais (Certidão do Contador – Id 12399169), sob 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1081878 Nr: 2472-09.2016.811.0041

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

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANUELA NADINE AMUI PINHEIRO GOELZER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO MÁRCIO PINHEIRO 

PINHEIRINHO - OAB:3705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1070784 Nr: 55733-20.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOA SANTOS. - OAB:13.431-B/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 801879 Nr: 8317-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO JUNIOR SAKUMA VILLALBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B, WANDER BERNARDES - OAB:15.604 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

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

impulsiono estes autos para intimar o(s) advogado(s) da parte Requerente 

para recolher os valores referentes à(s) diligência(s) do Oficial de Justiça 

para cumprimento do(s) Mandado(s) expedido(s), no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo ser apresentado o COMPROVANTE ORIGINAL emitido pelo 

caixa, sendo vedado o recolhimento por transferência on line ou por 

depósito em envelope, bem como a apresentação de 2ª via ou fotocópia 

do comprovante e peticionamento pelo PEA. Poderá também ser emitida a 

guia de recolhimento de diligência pelo site do TJMT, devendo ser a 

referida guia devidamente juntada aos autos com o seu respectivo 

comprovante de pagamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 832323 Nr: 37914-41.2013.811.0041

 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: SILVANA APARECIDA DE LARA SILVA, JUNIOR FABIO 

DE ALMEIDA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO YOSHIEI KANASHIRO, ALVARO 

ROBERTO DE ASSUMPÇÃO, HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA GRAZIELA MARTINS 

PORTO - OAB:12579, PATRÍCIA ALINE RAMOS FERREIRA - 

OAB:7.203/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, TAKAYOSHI KATAGIRI - OAB:4178/MT

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

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito para intimar as partes a se 

manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, 

apresentar seu respectivo parecer (art. 477, § 1º, NCPC). Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 120107 Nr: 1021-76.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABANO COMÉRCIO DE PETRÓLIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR-EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011, Thompson José de Oliveira - OAB:11.752

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

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

A exequente requereu (fls. 4012) juntada de notificação e cancelamento 

de procuração do causídico Luiz Carlos de Oliveira Assunpsão Junior, 

constituindo novo procurador (fl 4013), que outorgou substabelecimento 

aos causídicos Rodrigo Vieira komochena e Thompson José de Oliveira.

Proceda-se o CADASTRO DOS NOVOS PROCURADORES no sistema.

A exequente apresentou manifestação ás fls. 4018/4046, acompanhada 

dos documentos de fls. 4.047/4.135, sendo certo que em concomitância 

aportou nos autos comunicação do eg. TJMT, no qual informa que o RAI n. 

1002159-86.2018.8.11.0000 restou parcialmente provido.

Assim sendo, buscando evitar o desencardear de novas situações de 

conflito nos autos, diga o exequente quanto a liberação de valores 

determinada pelo eg. TJMT aos antigos procuradores, apresentando 

calculo de percentuais que deverão ser liberados.

Após, venham-me os autos conclusos para análise dos pleitos formulados 

pelos exequentes.

Certifique-se o cumprimento integral das determinações de fls. 

3.931/3.940.

As providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 871099 Nr: 10357-45.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DPFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LISS, JSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAGOBERTO PASCHOAL 

FIGUEIRA PERES - OAB:12554/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZELITO OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:10928 A MT

 Com essas considerações ACOLHO a preliminar e reconheço a 

incompetência deste juízo.Quanto às demais preliminares ficam 

prejudicadas em razão da constatação da incompetência absoluta do 

juízo.Com tais considerações, conheço a incompetência deste juízo e 

DECLINO a competência jurisdicional para conhecer, processar e julgar a 

presente ação, ao que determino a imediata REDISTRIBUIÇÃO do feito à 

Justiça do Trabalho, nos termos dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, 

do Código de Processo Civil de 2015.Procedam-se às baixas e anotações 

necessárias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 757207 Nr: 9368-10.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL SANTANA MARIN, EVANILDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILBETH COSTA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NORMÉLIA OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:11.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO ALBERTO ZANETTI - 

OAB:12.094-B/MT, JACY NILSO ZANETTI - OAB:2968-A/MT

 Cód. 757207

Vistos.

Revogo a certidão de fl. 164 quanto a indicação de provas. Na realidade 

as partes já indicaram as provas que pretendem produzir e o saneamento 

já foi realizado.

Devem, entretanto, as partes declinarem, no prazo de 10 (dez) dias, se 

insistem ou não na produção das provas já requeridas e deferidas. 

Saliento, que o silêncio importará em desistência na produção das provas 

já deferidas e o feito será encaminhado para o julgamento, no estado em 

que se encontra.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá/MT., 24 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.: 1023704 Nr: 33763-61.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS TARDIVO, C. TARDIVO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA NIGRO 

FRANCISCATTO - OAB:15249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON VIEIRA NOIA - 

OAB:10621, EDSON VIEIRA NOIA JÚNIOR - OAB:18.529 OAB/MT

 Redesigno a presente audiência, com a única finalidade de oitiva da 

testemunha faltante - Arnaldo Favino Lima - para o dia 24.09.2018 às 

15:00 horas, com dispensa das partes a pedido dos mesmos. Oficie-se ao 

órgão empregador da testemunha, solicitando-lhe a apresentação do 

referido funcionário na data designada. Intime-se a testemunha arrolada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 914402 Nr: 39778-80.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO VATICANO, SANTA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSÂNGELA DIAS DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDEVAN PIETRO GOMES 

LUZARDO PIZZA - OAB:19.679-O, JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - 

OAB:15750-A

 Código 879891

Vistos.

Em primeiro lugar, defiro a emenda quanto ao polo passivo, devendo ser 

retificado no sistema.

Em segundo, lugar os requeridos foram citados da demanda, constituíram 

procuradores, cujo nomes deverá ser lançado e cadastrado no sistema, e 

compareceram à audiência de conciliação. Inexistindo, contudo, 

contestação nos autos.

Assim sendo, certifique se houve ou não contestação, na forma do que 

determina o art. 335, I do CPC.

 Em seguida, diga o autor quanto ao prosseguimento do feito, 

remetendo-se, então os autos à conclusão.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 24 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.: 1125265 Nr: 21034-66.2016.811.0041

 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: GILIANDRA CRISTINA DALLAGNOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AMERICANAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO COELHO RIBEIRO - 

OAB:16.215/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON F. C. COUTINHO - 

OAB:9172-B/MT, MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA - OAB:21.451

 O MM. Juiz declarou encerrada a instrução, ao que as partes 

apresentaram alegações finais remissivas em audiência, motivo pelo qual 

determinou-se a imediata remessa dos autos à conclusão para análise e 

prolação de sentença. Nada mais havendo, todos os presentes assinam 

este termo, e saem devidamente intimados. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 891835 Nr: 24448-43.2014.811.0041

 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: SIMONE BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA SODRE DE MORAES - 

OAB:17.612, THAMIRIS DE OLIVEIRA MORAES - OAB:14748

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 24 de 487



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13431-B

 Código 891835

Vistos.

Este Juízo não “facultou” à parte a produção da prova.

A decisão de fl. 167/168 é clara em determinar a realização da prova 

pericial, homologar o valor dos honorários periciais e IMPOR à requerida o 

ônus na realização da referida perícia.

Denote-se, que da referida decisão não há notícias de manejo de recurso 

tempestivo. Assim sendo, intime-se a requerida para cumprir o já 

determinado às fls. 167/168 efetuando o depósito dos honorários periciais, 

sob pena de adoção de medidas coercitivas, dentre estas o bloqueio ou 

mesmo a aplicação analógica do disposto nos arts. 231 e 232 do CC, 

conforme já alertado nos autos.

Havendo o depósito dos honorários periciais, proceda-se conforme já 

determinado.

Inexistindo o depósito dos honorários periciais, certifique-se 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, 24 de julho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 835133 Nr: 40339-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BELLA VIA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTADORA DE SERVIÇOS PORTUARIOS 

HENCHEMAIER LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE ALVES DE 

MORAES - OAB:15409/MT, PAULO INÁCIO HELENE LESSA - 

OAB:6.571/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, dar 

andamento ao feito, postulando o que de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1014031 Nr: 29304-16.2015.811.0041

 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: ALLAN DOS SANTOS FERREIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Nos termos da legislação vigente, 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, dar 

andamento ao feito, postulando o que de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1044158 Nr: 43525-04.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERLANDE NOGUEIRA BARROS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERNESTO BORGES FILHO - 

OAB:379/MS, RAYANNY L MIRANDA NOCETI - OAB:18652, RENATO 

CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MS 5.871

 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, dar 

andamento ao feito, postulando o que de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1155727 Nr: 34212-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO JEAN GUBIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L V F CAETANO EIRELI - EPP, LUCIANO 

ANDRADE BARRETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA REINERS GONÇALVES 

- OAB:14875 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, dar 

andamento ao feito, postulando o que de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 934136 Nr: 51490-67.2014.811.0041

 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: JOZIANE AGNORIA DA SILVA SEIDEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YOHAN FUCHS SELLE - 

OAB:17.164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS VINICIUS GLERIAN - 

OAB:12112/MT

 Código 934136

Vistos.

Ante a informação do perito, intime-se o requerido a efetuar o depósito 

dos honorários periciais em 05 (cinco) dias.

Os documentos a serem periciados já encontram-se nos autos.

Após o depósito, proceda-se conforme já determinado, intimando-se o 

perito para dar início aos trabalhos.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 24 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.: 921161 Nr: 44117-82.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NICELMA FERREIRA

 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: Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB:, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 13.431-A, SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13373, 

SARA PEREIRA DE OLIVEIRA SPINELLI - OAB:OAB/MT 18.879/O

 Cód. 921161

Vistos

 Em decisão saneadora houve deferimento da produção de prova pericial. 

As partes apresentaram quesitos e assistentes técnicos.

A requerida impugnou a proposta de honorários. Note-se, que apesar da 

impugnação apresentada pela requerida, a mesma é destituída de prova e 

fundamentos. O perito detalhou na proposta de honorários todos os 

trabalhos a serem executados, bem como o volume de horas técnicas 
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necessárias para a realização da aludida perícia.

Assim sendo, entendo que a impugnação existente nos autos não deve 

prosperar em função da aludida impugnação não ter apresentado 

elementos que pudessem desconstituir o valor apresentado, não havendo 

que se falar em redução dos honorários apresentados.

 Assim rejeito a impugnação aos honorários periciais e homologo a 

proposta dos honorários periciais de fls. 54/63, determinando que o 

requerido efetue o depósito dos referidos honorários periciais no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de preclusão da prova.

Havendo o depósito, cumpra-se o já determinado na decisão de fls. 52/53, 

intimando-se o perito para dar início aos trabalhos.

Intime-se. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo incluso na 

Meta 02/2018-CNJ.

 Cuiabá/MT, 24 de julho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1163744 Nr: 37427-66.2016.811.0041

 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: JAIME APARECIDO GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N V M COMÉRCIO DE REFEIÇÕES LTDA-EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cód. 1163744

Vistos.

Tentada a citação do requerido em diversos locais, inclusive através de 

consulta através dos sistemas à disposição deste Juízo estas restaram 

infrutíferas.

Nesta ocasião foi realizada a busca do endereço via INFOJUD e o 

endereço informado naquele sistema é o mesmo já tencionado nos autos.

 A citação por e-mail não é possível ser realizada, na medida em que a 

requerida não possui cadastro junto ao eg. TJMT para a realização do 

aludido ato processual.

Assim sendo, determino:

I - determino a citação do requerido por edital, com prazo de 20 dias, 

conforme inciso II, do art. 256, do NCPC.

Concedo ao exequente o prazo de 20 (vinte) dias para comprovação, nos 

autos, da publicação dos editais na forma estipulada no inciso III do artigo 

257 do NCPC, sob pena de extinção do feito sem julgamento de mérito.

 Deve, ainda, o edital ser publicado no DJE e afixado no átrio do fórum.

Decorrido o prazo do edital e inexistindo defesa por parte da requerida, em 

obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso.

 Intime-se pessoalmente o curador para que manifeste-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Após manifestação, diga o requerente, em 10 (dez) dias, quanto ao 

prosseguimento do feito.

 Às providências. Cumpra-se, com urgência, por se tratar de processo 

incluso na Meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 24 de julho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 434897 Nr: 13795-21.2010.811.0041

 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: ANTÔNIO HENRIQUE DE AQUINO TEIXEIRA, ANDREIA 

CONCEIÇÃO DE BARROS CALDAS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORIVAL BUFULIN, ORLANDO BUFULIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA CALÇA RONDON - 

OAB:18.626/MT, DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - OAB:11973, RAFAEL 

ESTEVES STELLATO - OAB:10.825/MT, Rondon Brasil Viegas - 

OAB:14206-A/MT, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 434897

 Vistos

 Defiro parcialmente o pedido de fl. 327, ao que deve ser oficiado ao Juízo 

da Comarca de São José do Rio Preto, solicitando informações 

(inventariante e herdeiros, com o respectivo endereço e qualificação dos 

mesmos) acerca do processo de inventário de Norival Bufulin.

Mantenha-se, entretanto, o processo suspenso.

Às providências. Cumpra-se, com urgência por se tratar de processo 

incluso na meta 02/2018-CNJ.

Cuiabá, 24 de julho de 2.018.

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 889672 Nr: 23012-49.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALNER TADEU CARVALHO OLIVEIRA, 

LAURA APARECIDA MORAES DE OLIVEIRA, LAERCIO MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALDEYR LIMA DE MELO - 

OAB:10.017/MT, DANIELLE TAQUES LEITE - OAB:10986/O, JOSE 

BATISTA FILHO - OAB:19793/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAWRENCE OLIVEIRA 

BARRETO - OAB:17.370/MT

 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, dar 

andamento ao feito, postulando o que de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 879891 Nr: 16694-50.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAZIELA ALESSANDRA PENASSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSEMEIRY PEREIRA DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS REZENDE - 

OAB:12.432/MT, OTÁVIO GUIMARÃES REZENDE - OAB:10.920/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO DE CASTRO 

FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT

 Código 879891

' Vistos.

Após prolação da r. sentença de fls. 114/116 e do respectivo trânsito em 

julgado (fl. 117), a requerida compareceu nos autos pugnando pelo 

cumprimento da sentença, com relação aos honorários advocatícios.

Não restam dúvidas de que os honorários advocatícios podem ser 

postulados autonomamente pelo advogado ou pela parte, desde que que 

aquele tenha promovido a defesa da parte, como é a hipótese dos autos.

Por outro lado, não se pode olvidar que a sucumbente litigou sob o manto 

da justiça gratuita, o que apesar de não implicar em isenção propriamente 

dita, implica em suspensão de exigibilidade do pagamento das despesas 

processuais e honorários sucumbenciais, a teor do que dispunha o artigo 

12 da Lei 1.060/50 e

o atual art. 98, § 3° do CPC, conforme assentado na r. sentença (fl. 

115v0).

Desse modo, para que fosse possível ao exequente a cobrança dos 

honorários, competia-lhe comprovar ter havido modificação na situação 

económico-financeira da autora/executada, que permitisse a ela arcar com 

o pagamento da verba cobrada sem prejuízo do próprio sustento e do de 

sua família, de acordo com

o §3° do art. 98 do NCPC, o que não ocorreu no presente caso, 

tornando-se, por isso, a verba inexigível o título exequendo com relação a 

verba honorária.

Posto isso INDEFIRO o pedido de instauração da fase de cumprimento da 

sentença formulado às fls. 119, desacompanhado de qualquer elemento 

de prova e cálculo do débito, por falta de amparo legal na medida em que a 

exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais pretendidos 

encontra-se suspensa e somente poderá ser exigido após expressa 

revogação do beneficio'.
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Assim sendo, retorne com os autos ao arquivo após as intimações

de estilo.

 1. ''PROCESSUAL CIVIL -JUSTIÇA GR VITA - SUCUMBÊNCIA. 

PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATICIOS. AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA. PARCEL 5 VENCIDAS. MARCO FINAL, PROLAÇÃO DA 

SENTENÇA. 1- A condenação às verbas sucumbenciais deve constar da 

decisão, ficando, no entanto, sua execução sobrestada até, c se, dentro 

de cinco anos, ficar comprovado não mais subsistir o estado de 

miscrabilidade da parte vencida (art. 12 da Lei 1.060/50). Portanto, não se 

pode determinar a imediata compensação desses valores na própria ação, 

uma vez que a cobrança dessas verbas fica sujeita à alteração da 

condição econômica do devedor, o que não se pode apurar nessa via. II - 

Nas ações previdenciádas, os honorários advocaticios devem ser fixados 

com exclusão das prestações vincendas, considerando-se apenas as 

prestações vencidas até o momento da prolação da sentença. 

Precedentes. Recurso parcialmente provido." (REsp 376.238/SC, Rel. 

Ministro FELIX ENCHER, QUINTA TURMA, julgado em 13/03/2002. DJ 

08/04/2002. p. 277)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 715440 Nr: 9447-23.2011.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROINDUSTRIAL ESTRELA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFRAN INDUSTRIA E COMERCIO DE 

MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA CRISTIANO LIMA DA 

COSTA - OAB:, FÁTIMA LUZENY LEITE DE OLIVEIRA - OAB:3842-E, 

FRANCIELLE MAGNANI BASSEGIO - OAB:13.784 MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 805633 Nr: 12100-27.2013.811.0041

 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: JAILSON BISPO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMAR ALMEIDA FERNANDES JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - 

OAB:2814/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANTI 

- OAB:12.120/MT

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

CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo ser as partes intimadas por intermédio 

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

manifestar-se, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, sobre o RETORNO DOS 

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1046970 Nr: 44859-73.2015.811.0041

 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: GETULIO ALVES CAVALCANTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

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

SILVA - OAB:8184-A

 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, dar 

andamento ao feito, postulando o que de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1100519 Nr: 10790-78.2016.811.0041

 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 GIOVELLI BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHVS FRANQUEADORA LTDA, JOÃO 

HENRIQUE VIEIRA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CLAUDIA MENDES 

SALIBA - OAB:19757-B/MS, JOSÉ EDUARDO PAIVA MIRANDA DE 

SIQUEIRA - OAB:44.459, RENATA GONÇALVES PIMENTEL - 

OAB:11.980/MS

 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, dar 

andamento ao feito, postulando o que de direito, sob pena de 

arquivamento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 244946 Nr: 13187-62.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRENCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO FALAVINHA, GERALDO FALAVINHA, 

LAERCIO BRUNO FALAVINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 946668 Nr: 58433-03.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCAS GUIMARÃES DOS SANTOS

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, postulando o que de direito. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1030211 Nr: 36890-07.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIRO PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIFICO e dou fé que em razão da petição protocolada em 11/01/2018, 

sob nº de protocolo 16998, não constar nos documentos alocados na 

secretaria pendentes de juntada, intimo a parte responsável pelo protocolo 

da mesma, por intermédio de seus advogados e via DJE, para trazer, no 

prazo de 05 (cinco) dias, cópia da referida petição. Nada mais.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 385999 Nr: 22076-97.2009.811.0041

 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: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL SAINT MIKHAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS SOUZA DE BARROS 

- OAB:3.947/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 Código 385999Vistos.Por tempestivo e próprio, recebo os embargos de 

fls. 846/850.Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração reservam-se para o fim de desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem nas decisões judiciais.Essa modalidade 

recursal só permite o reexame para o específico efeito de viabilizar um 

pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, 

afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, 

complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Em exame as alegações 

do Embargante, observa-se que seus argumentos não merecem guarida, 

posto que o pedido formulado extrapola as hipóteses de cabimento dos 

Embargos de Declaração, já que, na verdade, almejam a rediscussão da 

matéria, a reapreciação do decisum e revaloração da tese jurídica exposta 

por ocasião da r. sentença questionada, inclusive no que tange ao 

descumprimento da tutela de urgência concedida. Sendo assim, para que 

a Embargante consiga reformar a decisão proferida, deve buscar o 

instrumento legal apropriado e suficiente para a discussão e apreciação 

da matéria, já que os embargos não se prestam como ferramenta 

processual idônea para solucionar o inconformismo.Neste mesmo sentido 

é a jurisprudência do TJMT:“EMENTA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – 

ACÓRDÃO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE 

REFORMAR A DECISÃO – CARÁTER INFRINGENTE – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 

São incabíveis embargos declaratórios com pretexto de restaurar 

discussão sobre a demanda, visando à reapreciação da causa. Mesmo 

para fins de prequestionamento, devem os embargos respeitar os limites 

traçados no artigo 535do CPC.” (TJMT. Rec. Emb. Decl. nº 6905/2006 – 

Classe II – 17 – opostos no Rec. Apel. Cível 36744/2005. Julgamento em 

13/03/2006. Rel. Des. José Silvério Gomes. Publicação em 27/03/2006 – 

grifo nosso).Portanto, constata-se que a pretensão do embargante é rever 

a matéria decidida.ISTO POSTO, conheço, pois, dos embargos de 

declaração para rejeitá-lo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 897170 Nr: 27687-55.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERTER CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - 

OAB:3103-A/MT, MARCELO TADEU FRAGA - OAB:7967/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FOGIATO LENCINA - 

OAB:OAB/RS 77.809, MARCELO CARLOS ZAMPIERI - OAB:OAB/RS 

38.529

 Código 897170

Vistos

 Após a decisão de fls. 65/66, que rejeitou a exceção de incompetência a 

executada informou nos autos a interposição de recurso de agravo de 

instrumento.

Inexiste informação nos autos quanto a concessão de liminar em sede 

recursal. Outrossim, em consulta ao RAI n. 1011942-39.2017.8.11.0000, o 

que se verifica é que a liminar pleiteada foi indeferida pelo eg. TJMT em 

05.12.2017 e o mérito do recurso não restou julgado até a presente 

ocasião.

Assim sendo, cumpra-se o já determinado às fls. 65/66, certificando 

quanto ao pagamento ou interposição de embargos, e na sequência 

intime-se o exequente para manifestar-se quanto ao prosseguimento do 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Às providências. Cumpra-se.

Cuiabá, 25 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.: 945442 Nr: 57675-24.2014.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR EDSON WAYHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS REZENDE JUNIOR, SONILTO LUIZ 

SILVEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilmar Antônio Edson Wayhs - 

OAB:8111, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10.781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE IZAURA S. 

CAVALLARI REZENDE e OUTROS - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON 

NICOLA MAIOLINO - OAB:OAB/MT 17.147

 Código 945442Vistos.Por tempestivo e próprio, recebo os embargos de 

fls. 140/156.Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os 

embargos de declaração reservam-se para o fim de desfazer 

obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem nas decisões judiciais.Essa modalidade 

recursal só permite o reexame para o específico efeito de viabilizar um 

pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-retificador que, 

afastando as situações de obscuridade, omissão ou contradição, 

complemente e esclareça o conteúdo da decisão. Em exame as alegações 

do Embargante, observa-se que seus argumentos não merecem guarida, 

posto que o pedido formulado extrapola as hipóteses de cabimento dos 

Embargos de Declaração, já que, na verdade, almejam a rediscussão da 

matéria, a reapreciação do decisum e revaloração da tese jurídica exposta 

por ocasião da r. sentença questionada, inclusive com juntada, indevida 

de documentos. Sendo assim, para que a Embargante consiga reformar a 

decisão proferida, deve buscar o instrumento legal apropriado e suficiente 

para a discussão e apreciação da matéria, já que os embargos não se 

prestam como ferramenta processual idônea para solucionar o 

inconformismo.Neste mesmo sentido é a jurisprudência do TJMT:“EMENTA 

– EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO AO RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – PRETENSÃO DE REFORMAR A DECISÃO – CARÁTER 

INFRINGENTE – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE – 

EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis embargos declaratórios com 

pretexto de restaurar discussão sobre a demanda, visando à 

reapreciação da causa. Mesmo para fins de prequestionamento, devem os 

embargos respeitar os limites traçados no artigo 535do CPC.” (TJMT. Rec. 

Emb. Decl. nº 6905/2006 – Classe II – 17 – opostos no Rec. Apel. Cível 

36744/2005. Julgamento em 13/03/2006. Rel. Des. José Silvério Gomes. 

Publicação em 27/03/2006 – grifo nosso).Portanto, constata-se que a 

pretensão do embargante é rever a matéria decidida.ISTO POSTO, 

conheço, pois, dos embargos de declaração para rejeitá-lo.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1022625-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS DOMINGOS GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BONSUCESSO PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA (RÉU)

BANCO SAFRA S A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022625-75.2018.8.11.0041. AUTOR: 

CARLOS DOMINGOS GOMES DA SILVA RÉU: BONSUCESSO 

PROMOTORA DE VENDAS E SERVICOS LTDA, BANCO SAFRA S A 

Vistos. Trata-se de Ação de Exibição de Documento, ajuizada em face de 

instituições financeiras, objetivando a sua revisão, distribuída para esta 

Terceira Vara Cível. Não obstante, com a edição do Provimento n. 

4/2008-CM, foram criadas Varas Especializadas de Direito Bancário, cuja 

competência restou estabelecida nos parágrafos 1º e 2º do inciso I do seu 

artigo 1º que dispõem: Art. 1º. Atribuir, com fundamento nos artigos 14, § 

1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 96, III, a, da Constituição 
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Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição Federal, nova competência e 

denominação às seguintes varas judiciais, na Comarca de Cuiabá, 

Entrância Especial, também visualizadas no quadro anexo: I – as Varas 

Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, respectivamente, 1ª, 

2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, ficando com 

competência exclusiva para processar e julgar os feitos relativos a 

causas decorrentes de operações realizadas por instituições financeiras 

subordinadas à fiscalização do Banco Central, independentemente do pólo 

processual que ocupem, inclusive na condição de litisconsortes. § 1º. 

Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as ações 

oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação fiduciária; 

arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; consórcio; 

descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa própria; mútuo; 

seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações bancárias 

como as notas promissórias e as confissões de dívida. § 2º. Excluem-se 

da competência dessas unidades as ações de competência de reparação 

de danos em que o segurado denuncia à lide a seguradora; de reparação 

de dano moral, exceto quando esse pedido esteja cumulado com outro de 

natureza tipicamente bancária; de indenização por negativação em 

cadastro de inadimplentes; e de natureza eminentemente civil. As ações 

de competência do juizado especial cível poderão ser processadas e 

julgadas nessas unidades, a critério do autor. Portanto, estabelecida 

competência específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo 

afigura-se absolutamente incompetente para o processamento e 

julgamento de ação de exibição de documento ajuizada em face de 

instituição financeira. Desta feita, DECLINO, de ofício, o processamento e 

julgamento da presente ação a uma das Varas Especializadas de Direito 

Bancário da Capital, nos termos do Provimento n. 4/2008 do egrégio 

Conselho da Magistratura deste Estado e dos artigos 64, § 1º, e 337, 

inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. Às providências. 

Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1022538-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENZO RICCI FILHO (REQUERENTE)

RODRIGO ANTUNES RICCI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

juiz de direito (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022538-22.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

RODRIGO ANTUNES RICCI, ENZO RICCI FILHO REQUERIDO: JUIZ DE 

DIREITO Vistos. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial para levantamento 

de valores em decorrência de sucessão causa mortis, distribuída para 

esta Terceira Vara Cível. É o relato do necessário. Decido. Este 

procedimento voluntário foi ajuizado, objetivando o levantamento, perante 

o MTPREV, dos valores deixados a título de benefícios previdenciários. 

Portanto, este feito deverá ser redistribuído a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões desta Comarca, as quais têm 

competência para processar e julgar questões desta natureza. Nesse 

sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALVARÁ JUDICIAL - 

LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO FALECIDO - DIREITO 

DAS SUCESSÕES - LEI 6.858/80 - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE 

SUCESSÕES E AUSÊNCIA - DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO CÍVEL - 

INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA - NULIDADE DOS ATOS DECISÓRIOS. - A 

matéria jurídica subjacente ao procedimento de alvará judicial, fundado na 

Lei 6.858/80, se refere ao Direito das Sucessões (Livro V, do Código Civil) 

e, pois, se encontra circunscrita à competência especializada da Vara de 

Sucessões e Ausência. - O Juízo Cível é absolutamente incompetente 

para conhecer e julgar o pedido de alvará judicial para resgate de valores 

deixados pelo de cujus, nos casos disciplinados pela Lei 6.858/80. - 

Declarada a incompetência absoluta, deve ser reconhecida a nulidade dos 

atos decisórios e determinada a remessa dos autos ao Juízo competente, 

nos termos do § 2º, do artigo 113, do CPC/73. (TJMG, AI 

10024134296938001, Quarta Câmara Cível, Rel. Ana Paula Caixeta, j. 

4/8/2015, p. 7/8/2015). Nesse diapasão, estabelecida competência 

específica a determinado órgão jurisdicional, este Juízo afigura-se 

incompetente para o processamento e julgamento do Pedido de Alvará 

decorrente de sucessão causa mortis. Desta feita, DECLINO, de ofício, o 

processamento e julgamento do presente feito a uma das Varas 

Especializadas em Família e Sucessões da Capital, nos termos dos artigos 

64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo Civil de 2015. Às 

providências. Intime-se. Redistribua-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022519-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOZANE TONIOLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZANE TONIOLO OAB - MT7063/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1022519-16.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOZANE TONIOLO RÉU: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ Vistos. 

Trata-se de ação ajuizada por JOZANE TONIOLO em que figura no polo 

passivo a PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, distribuída para esta 

Terceira Vara Cível. No entanto, a causa envolve a Fazenda Pública, 

razão pela qual declino a competência para uma das respectivas Varas 

Especializadas desta Comarca. Às providências. Intime-se. Redistribua-se. 

Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012203-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMAN RODRIGUES DE MORAIS (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)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes autora e requerida, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestarem sobre o laudo pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013203-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FATORIAL EMPRESA DE FOMENTO MERCANTIL LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO OAB - MT0004632A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DOS IPES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE EDUARDO ESQUICATO DIAS OAB - MT0010120A (ADVOGADO)

 

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s para IMPUGNAR OS EMBARGOS MONITÓRIO e documentos, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035425-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA REGINA GIRONDI SOCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERONI PEDRO DA SILVA OAB - MT0009677A (ADVOGADO)

JANETE POZZA OAB - MT9342/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE ANDRE RITZMANN DE OLIVEIRA OAB - SC11985 (ADVOGADO)
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Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, indicando com objetividade, os fatos que com elas 

desejam demonstrar, no prazo de 10 (dez) dias. Somente após as partes 

especificarem as provas que pretendem produzir, o feito será saneado, 

com a apreciação das preliminares e o deferimento das provas a serem 

produzidas em audiência de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001890-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LENINE PINTO DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TALISSA NUNES DE SOUZA OAB - MT21337/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E - CUIABA SOLUCOES PARA INTERNET LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SYLVIO SANTOS ARAUJO OAB - MT0008651A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007674-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CENTRO OESTE MALHAS LTDA - EPP (AUTOR)

RR COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (AUTOR)

GLOBAL COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ZIMIANI CIPRIANO OAB - MT0011547A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CONTAUD CONTABILIDADE E AUDITORIA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028995-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICERIA MARLENE MENDES DA SILVA MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT0015136A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 – CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as 

partes AUTORA E REQUERIDA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para 

que especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022295-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MEDEIROS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022295-78.2018.8.11.0041. AUTOR: 

SILVIA MEDEIROS DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 09h45, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017956-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEIA FERNANDA FERRAZ POMPEO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017956-76.2018.8.11.0041. AUTOR: 

IVANEIA FERNANDA FERRAZ POMPEO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 27/09/2018, às 10h, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 
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contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019772-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS ESPINDOLA VICTORIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019772-93.2018.8.11.0041. AUTOR: 

RUBENS ESPINDOLA VICTORIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/09/2018, às 10h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019810-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LANDOVOIGT 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019810-08.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GUSTAVO LANDOVOIGT DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 27/09/2018, às 10h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020258-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS APARECIDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020258-78.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCOS APARECIDO DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 11h00, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018869-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEIA PORTO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ DESPACHO Processo: 1018869-58.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSINEIA PORTO DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/09/2018, às 11h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 16 

de julho de 2018 Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019310-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM ROBERTO SANTOS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019310-39.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WILLIAM ROBERTO SANTOS DA COSTA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 27/09/2018, às 11h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de julho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019946-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER FERREIRA GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019946-05.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WENDER FERREIRA GOMES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 27/09/2018, às 11h15, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019083-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA ANDREIA LUIZE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019083-49.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PAULA ANDREIA LUIZE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 27/09/2018, às 11h45, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 
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10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Em caso de citação por mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. 

Oficial de Justiça eventual proposta de acordo, que deverá ser certificado 

no mandado, devendo posteriormente a parte autora ser intimada para 

manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do 

andamento regular do processo, entendendo-se o silêncio como recusa 

(art. 154, VI, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da 

Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 

de julho de 2018. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019157-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IREMAR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019157-06.2018.8.11.0041. AUTOR: 

IREMAR RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 09h30, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Em caso de citação por 

mandado, deverá a parte ré informar ao Sr. Oficial de Justiça eventual 

proposta de acordo, que deverá ser certificado no mandado, devendo 

posteriormente a parte autora ser intimada para manifestar-se, no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis, sem prejuízo do andamento regular do processo, 

entendendo-se o silêncio como recusa (art. 154, VI, CPC). Defiro à parte 

autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do 

CPC. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 16 de julho de 2018. Emerson Luis 

Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020117-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS FELIPE ELIAS DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO OAB - MT24467/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020117-59.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MATHEUS FELIPE ELIAS DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 10h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020141-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BRAGATTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020141-87.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCOS VINICIUS BRAGATTO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 10h00, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 
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presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020211-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020211-07.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MOACIR LOPES DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 10h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020211-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020211-07.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MOACIR LOPES DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 10h15, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019189-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ ALENCASTRO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019189-11.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCIO LUIZ ALENCASTRO DE SA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 27/09/2018, às 12h00, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019189-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ ALENCASTRO DE SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019189-11.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCIO LUIZ ALENCASTRO DE SA REQUERIDO: 
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SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 27/09/2018, às 12h00, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020163-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE RIBEIRO BISPO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020163-48.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO JOSE RIBEIRO BISPO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 11h15, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020163-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE RIBEIRO BISPO (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 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020163-48.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO JOSE RIBEIRO BISPO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 11h15, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019036-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON DE ALMEIDA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019036-75.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JAMILSON DE ALMEIDA SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 11h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 
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apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019036-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMILSON DE ALMEIDA SOARES (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 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019036-75.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JAMILSON DE ALMEIDA SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 11h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019619-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARIS DA SILVA LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019619-60.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DAMARIS DA SILVA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 11h45, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019619-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAMARIS DA SILVA LIMA (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 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019619-60.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DAMARIS DA SILVA LIMA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 11h45, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013746-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FAGUNDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013746-79.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: WELLINGTON FAGUNDES DE SOUZA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/09/2018, às 8h00, a ser realizada pela Central de 
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Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013746-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FAGUNDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013746-79.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: WELLINGTON FAGUNDES DE SOUZA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/09/2018, às 8h00, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019071-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE PORTO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019071-35.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSIANE PORTO DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 8h15, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019071-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE PORTO DE ARAUJO (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 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019071-35.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JOSIANE PORTO DE ARAUJO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 8h15, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 
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da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020688-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI PIRES MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020688-30.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DAVI PIRES MOURA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/09/2018, às 8h45, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020688-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI PIRES MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT0018713A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020688-30.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DAVI PIRES MOURA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/09/2018, às 8h45, a ser realizada pela Central de 

Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013751-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS 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)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013751-04.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCAS DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

28/09/2018, às 8h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 

Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013751-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1013751-04.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUCAS DA SILVA PEREIRA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Cite-se e intime-se a 

parte requerida com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer à audiência com vistas à conciliação designada para o dia 

28/09/2018, às 8h30, a ser realizada pela Central de Conciliação e 
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Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com multa 

de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor 

da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio do 

respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019138-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019138-97.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO ALVES DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 09h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019138-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA CONCEICAO (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 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019138-97.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ANTONIO ALVES DA CONCEICAO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 09h, a ser realizada pela 

Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo 

que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte 

requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, da 

data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes 

cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019140-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KESIANA QUIRINO DE AZEVEDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019140-67.2018.8.11.0041. AUTOR: 

KESIANA QUIRINO DE AZEVEDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 09h15, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 
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Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019140-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KESIANA QUIRINO DE AZEVEDO (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 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1019140-67.2018.8.11.0041. AUTOR: 

KESIANA QUIRINO DE AZEVEDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 09h15, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020185-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE MAXIMIANO BUENOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020185-09.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LUCIANE MAXIMIANO BUENOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 09h45, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020185-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE MAXIMIANO BUENOS (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 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020185-09.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LUCIANE MAXIMIANO BUENOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 09h45, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020262-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYNAN SIMONE BARBOSA MAGALHAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020262-18.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AYNAN SIMONE BARBOSA MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 10h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 
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Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020262-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYNAN SIMONE BARBOSA MAGALHAES (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 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020262-18.2018.8.11.0041. AUTOR: 

AYNAN SIMONE BARBOSA MAGALHAES RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida 

com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência 

com vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 10h00, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020324-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020324-58.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PEDRO PAULO GARCIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/09/2018, às 10h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020324-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PAULO GARCIA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020324-58.2018.8.11.0041. AUTOR: 

PEDRO PAULO GARCIA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à conciliação 

designada para o dia 28/09/2018, às 10h15, a ser realizada pela Central 

de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), advertindo que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

será considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se a parte requerente por meio 

do respectivo o patrono constituído nos autos, da data da audiência acima 

designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento na audiência, acompanhadas de advogados, é 

obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá apresentar petição 

afirmando o desinteresse na autocomposição, desde que formulada com 

10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, caso em que será 

dispensada a realização do ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o 

desinteresse deve ser manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, 

§4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não havendo autocomposição, a 

parte requerida poderá contestar a presente ação, no prazo legal de 15 

(quinze) dias úteis, a serem computados a partir da audiência de 

conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação, quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, 

inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não apresentação de 

contestação importará na aplicação da revelia e presumir-se-ão 

verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344, 

CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade da Justiça, nos 

termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020425-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL MARQUES DA SILVA (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)
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Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020425-95.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EZEQUIEL MARQUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 10h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020425-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEL MARQUES DA SILVA (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 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020425-95.2018.8.11.0041. AUTOR: 

EZEQUIEL MARQUES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com vistas à 

conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 10h30, a ser realizada 

pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, CPC), 

advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). Intime-se 

a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído nos autos, 

da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento na audiência, acompanhadas de 

advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de que poderá 

apresentar petição afirmando o desinteresse na autocomposição, desde 

que formulada com 10 (dez) dias úteis de antecedência da audiência, 

caso em que será dispensada a realização do ato, sendo que em caso de 

litisconsórcio, o desinteresse deve ser manifestado por todos os 

litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). Consigne-se que, não 

havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a presente 

ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem computados a 

partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando ocorrer às 

hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo constar ainda que a não 

apresentação de contestação importará na aplicação da revelia e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os benefícios da gratuidade 

da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Emerson 

Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020442-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA AUXILIADORA DE AMORIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020442-34.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARTINHA AUXILIADORA DE AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 10h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 

serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020442-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA AUXILIADORA DE AMORIM (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 4ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1020442-34.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARTINHA AUXILIADORA DE AMORIM RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Cite-se e intime-se a parte requerida com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer à audiência com 

vistas à conciliação designada para o dia 28/09/2018, às 10h45, a ser 

realizada pela Central de Conciliação e Mediação da Capital (art. 334, 

CPC), advertindo que o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu à audiência de conciliação será considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça, sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8º, CPC). 

Intime-se a parte requerente por meio do respectivo o patrono constituído 

nos autos, da data da audiência acima designada (art. 334, §3º, CPC). 

Ficam as partes cientes de que o comparecimento na audiência, 

acompanhadas de advogados, é obrigatório. Cientifique-se a parte ré de 

que poderá apresentar petição afirmando o desinteresse na 

autocomposição, desde que formulada com 10 (dez) dias úteis de 

antecedência da audiência, caso em que será dispensada a realização do 

ato, sendo que em caso de litisconsórcio, o desinteresse deve ser 

manifestado por todos os litisconsortes (art. 334, §4º, I c.c §6º, CPC). 

Consigne-se que, não havendo autocomposição, a parte requerida poderá 

contestar a presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a 
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serem computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), 

ou, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, 

quando ocorrer às hipóteses do art. 334, §4º, inc. I, do CPC, fazendo 

constar ainda que a não apresentação de contestação importará na 

aplicação da revelia e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora (art. 344, CPC). Defiro à parte autora os 

benefícios da gratuidade da Justiça, nos termos do art. 98 do CPC. 

Intime-se. Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1295837 Nr: 7051-29.2018.811.0041

 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: EDINA DE LIMA FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA SAPEZALENSE, VERDE 

TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON ALVES CAMPOS - 

OAB:19448-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO GOMES DE 

ALMEIDA - OAB:5.985/MT, VALDEMAR BERNARDO JORGE - 

OAB:25.688

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte autora e requerida, na pessoa 

de seu (s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para impugnar a 

contestação da denunciada de fls. 340/420, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 742226 Nr: 39104-10.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DULCIYARA BUENO DA CUNHA LOPES, 

ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - AMCC , ( 

HOSPITAL DO CANCER MT )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

OAB:9.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725, JOYCE DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - 

OAB:12.923-MT, LAUDEMI MOREIRA NOGUEIRA - OAB:4625/MT, THAIS 

DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - OAB:12525 OAB/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 375/378, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 926328 Nr: 47291-02.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CLAUDIO PACHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO UMBELINO NETO - 

OAB:10209/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB: 7.725 OAB/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a requerente/apelada, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 283/312, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1137068 Nr: 26092-50.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PINHEIRO COELHO FILHO, MARIA CECILIA 

HENRIQUE PINHEIRO, NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTÍCIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELLO NOCCHI - OAB:14.913-B, 

WILLIAN VEIGA - OAB:20.725-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - 

OAB:12007

 Intimo o advogado Dr. Luan Victor Nolasco para devolver os presentes 

autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 234 do Código de 

Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1140991 Nr: 27850-64.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS VIDAL LEVY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO BENEDITO 

LTDA., MTM CONSTRUÇÕES LTDA, SM EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAYTON DA COSTA MOTTA - 

OAB:14.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:4654, ELIZANGELA SANTANA DE OLIVEIRA - 

OAB:4654, KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA - OAB:16240, MIGUEL 

JUAREZ ROMEIRO ZAIM - OAB:4656/MT

 Diante do exposto, ACOLHO parcialmente os presentes embargos, 

atribuindo-lhes efeitos infringentes, para afastar a aplicação das 

astreintes e revogar a parte da decisão que determinou a exibição de 

novos relatórios e contratos. Por fim, com fulcro no art. 308, do CPC, 

intime-se a parte autora para apresentar o pedido principal, no prazo de 30 

(trinta) dias, fazendo constar ainda que a não apresentação importará na 

cessação da eficácia da tutela concedida (art. 309, CPC). 

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 447284 Nr: 21272-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE CONDOMINIOS VILLLAGE DAS 

AMERICAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOULOUSE CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINÍCIUS DALL´COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10.453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11846-B/MT, TIAGO AUED - OAB:9873-B/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 905110 Nr: 33632-23.2014.811.0041

 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: ELZA APARECIDA BAILLY ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO GIOVANNI BARSANTI, IRC CLINICA 

MEDICA S/S LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AUGUSTO SERRA NETO 

- OAB:16.397, MARCIO RIBEIRO ROCHA - OAB:13281/O, VIVIANE DE 

OLIVEIRA SIQUEIRA - OAB:17.680

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO REGINATO OLIVEIRA 

LEITE - OAB:256887, SYLVIO JOSÉ DO AMARAL GOMES - 

OAB:117.093 OAB/SP

 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 
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sobre o laudo (art. 477, § 1º do CPC) de fls. 209/224, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1119938 Nr: 18754-25.2016.811.0041

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFICIO PARK RESIDENCE, MAURO 

SERGIO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILTON PROCOPIO CASAL 

BATISTA - OAB:5.604/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MAYOLINO DE SANTA 

ROSA - OAB:17.277

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o laudo (art. 477, § 1º do CPC) de fls. 285/387, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 943013 Nr: 56332-90.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO EDIFICIO MAISON RENOIR, JOAO BATISTA 

BENETI

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

ADMINISTRADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3213

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o laudo (art. 477, § 1º do CPC) de fls. 374/397, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1154340 Nr: 33618-68.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAYLA CAMPOS COLETA DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE BENEFICENTE DA SANTA CASA 

DE MISERICÓRDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE OLIVEIRA NOVAIS - 

OAB:6.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO CARRELO SILVA - 

OAB:6.602/MT, OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - OAB:5.705/MT, 

PAULO INÁCIO HELENE LESSA - OAB:6.571/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o laudo (art. 477, § 1º do CPC) de fls. 673/696, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1057030 Nr: 49579-83.2015.811.0041

 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: RUBENS DAM KUMAGAWA

 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 DA SILVA LIMA - OAB:9.979/MS, 

PAULO DE TARSO PEGOLO - OAB:10.789/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOMÉ 

WICHOSKI - OAB:18.603/B, GAYA LEHN SCHNEIDER - OAB:OAB / MS 

10766, GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ - OAB:16.988 MT, LOUISE 

RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:8.123/PR, PAMELA GHIOTTE 

MATEUS - OAB:20.453/O, 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 o laudo (art. 477, § 1º do CPC) de fls. 468/484, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 389060 Nr: 24503-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A

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

COMERCIAL HDB DE PETRÓLEO LTDA, JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, 

CRISTINA FONSECA DIAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

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

- OAB:8.065/MT, DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:13890, 

FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT, SAMUEL PEDRO PEREIRA 

SOBREIRA - OAB:12.154 PI

 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 803766 Nr: 10222-67.2013.811.0041

 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: IVALDIR PAULO MÜHL, MIRIAN CRISTINA RAHMAN 

MUHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVALDIR PAULO MUHL - 

OAB:14573/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 331859 Nr: 2816-68.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO BERNADETE MELO BARBOSA, FATIMA MARIA 

MELO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBERSON DE OLIVEIRA

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

SILVA - OAB:8.649, STHELA SIMOES FREIRE - OAB:8491

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LENILDO MÁRCIO DA SILVA - 

NPJ AFIRMATIVO - OAB:5.340

 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 378330 Nr: 14371-48.2009.811.0041

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

 PARTE AUTORA: JOÃO CELESTINO CARDOZO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ARAÚJO COELHO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS 

- OAB:7.322-A/MT, MAURÍCIO AUDE - OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA 

- OAB:8203/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:3065

 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 119910 Nr: 8357-58.2003.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA ARAÚJO COELHO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CELESTINO CARDOZO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MIOTTO FERREIRA - 

OAB:8203/MT, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:3065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CARDOZO 

SANTOS - OAB:7.322-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte 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): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 936596 Nr: 52886-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GARIBALDO RAMOS DE MENEZES, CATARINA 

ZEFERINA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDU ARRUDA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATASHA DE OLIVEIRA MENDES 

COUTINHO - OAB:16.445/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:9059/MT, DANIELE IZAURA S. CAVALLARI REZENDE - 

OAB:OAB/MT 6.057

 Intime-se a parte autora para que regularize a representação processual 

de Catarina Zeferina da Silva, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1300462 Nr: 8592-97.2018.811.0041

 AÇÃO: Argüição de Inconstitucionalidade->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCINEI NAVES CORREIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUARES SILVEIRA SAMANIEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do disposto no art. 148, inciso III e §§ 1º e 2 º, do CPC:

“Art. 148. Aplicam-se os motivos de impedimento e de suspeição:

(...)

III – aos demais sujeitos imparciais do processo;

§ 1o A parte interessada deverá arguir o impedimento ou a suspeição, em 

petição fundamentada e devidamente instruída, na primeira oportunidade 

em que Ihe couber falar nos autos.

§ 2o O juiz mandará processar o incidente em separado e sem suspensão 

do processo, ouvindo o arguido no prazo de 15 (quinze) dias e facultando 

a produção de prova quando necessária.”

Assim, intime-se o excepto para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias, facultando a produção de provas.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 796026 Nr: 2369-07.2013.811.0041

 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: SAN RAPHAEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA, IMOBILIÁRIA IGUAÇÚ LTDA, GERALDO DE SOUZA, ANA MARIA 

KUCHPIL DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIZ NASSIMBENI DE JESUS, GEANE 

CORREA DE LIMA, NELCINEI NAVES CORREA, ELENIR AUXILIADORA DA 

SILVA NAVES CORREIA, DEMAIS OCUPANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO OVELAR - OAB:6270/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARISSA BOTTEGA - 

OAB:6650, DAVI MARQUES - OAB:14678, GLEISON GOMES DA SILVA - 

OAB:19.605/O, JOSE DIEGO LENDZION RACHID JAUDY COSTA - 

OAB:10.380/MT, RAIMAR ABILIO BOTTEGA - OAB:3.882

 Nos termos do art. 477, §2º, incisos I e II do CPC, intime-se o Sr. Perito do 

Juízo para que esclareça ponto divergente ou dúvida da parte requerida, 

apresentado na petição de fls. 957/985 e no parecer do assistente técnico 

de fls. 986/1003, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a manifestação do Perito, dê-se vistas às partes pelo prazo comum 

de 15 (quinze) dias.

Ao final, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 173985 Nr: 22406-70.2004.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILLENE MARIA SIQUEIRA LEMES, SIMONE DE SIQUEIRA 

LEMES

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

TRABALHO MÉDICO, FEMINA PRESTADORA DE SERVIÇOS MÉDICOS 

HOSPITALARES LTDA, JOAQUIM PINTO DE OLIVEIRA NETO, AUGUSTO 

CESAR REGIS DE OLIVEIRA, JOSÉ ALMIR ADENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/MT, JUAREZ ROGÉRIO FELIX - OAB:94.439/SP, 

SALVADOR POMPEO DE BARROS FILHO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A/MT, ALUISIO FABIANO MEIRA - OAB:0634/MT, EMILIA 

MARIANE GONZALEZ GARCIA - OAB:12324, FLÁVIO ALEXANDRE 

MARTINS BERTIN - OAB:5925, FLAVIO JOSÉ FERREIRA - UNIC - 

OAB:3.574/MT, JANAINA PEREIRA VILAGRA RIBEIRO - OAB:13677, 

JOAO NUNES DA CUNHA NETO - OAB:3146/MT, JOAQUIM FELIPE 

SPADONI - OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - 

OAB:6.735/MT, KARINE GOMES RIBEIRO - OAB:7.263/MT, MARGARETE 

BLANCK MIGUEL SPADONI - OAB:8.058/MT, OTÁVIO GARGAGLIONE 

LEITE DA SILVA - OAB:18229, PATRICIA DA SILVA LARA 

CASTRILLON - OAB:8544/MT, TELMA MARIA RIBEIRO PREZA - 

OAB:4396/MT, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5464/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 915239 Nr: 40358-13.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENITA MARIA DA CONCEIÇAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428/MT

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

OAB:4.384-B/MT, MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:OAB/MT 3.127-A, SÉRGIO HENRIQUE K. KOBAYASHI - 

OAB:6180/MT
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 rata-se de Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Revisional de Cláusula 

Contratual c/c Tutela Antecipada ajuizada por ELENITA MARIA DA 

CONCEIÇÃO em face de CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S/A – 

REDE CEMAT, atualmente denominada ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.

 Para tanto, aduz a parte reclamante que é titular da Unidade Consumidora 

nº. 9576045. Assevera que no mês de agosto de 2014 foi surpreendida 

com a cobrança de uma fatura no valor de R$ 436,91( quatrocentos e 

trinta e seis reais e noventa e um centavos), referente a uma suposta 

recuperação de consumo. Ainda no mesmo mês de agosto, relata que 

recebeu outra fatura, no valor exorbitante de R$ 283,12 ( duzentos e 

oitenta e três reais e doze centavos).

 Aduz que a requerida constatou uma suposta irregularidade pelo Termo 

de Ocorrência de Irregularidade ( TOI) no medidor de energia, o que gerou 

as faturas mencionadas. Discorda dos valores cobrados, sob o 

fundamento de que possui em casa poucos eletrodomésticos, sendo 

impossível o dispêndio de aproximadamente 500KWH e ainda defende que 

apuração de diferença de consumo não respeitou o devido processo 

legal, já que produzido de forma unilateral.

 Por fim, pugna pela antecipação de tutela para que a requerida se 

abstenha de suspender o fornecimento de energia. No mérito, propugna 

pela declaração de inexigibilidade dos débitos impugnados e pela 

condenação da ré ao pagamento de danos morais.

 Junto à inicial vieram os documentos de fls. 13/57.

Contestação ofertada às fls. 61/81, acompanhada dos documentos de fls. 

82/122, aduzindo a exigibilidade do débito, ante a existência de 

irregularidade assim como o descabimento do dano moral. Ao final pugnou 

pela improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Impugnação à contestação às fls. 123/123-v, rechaçando os argumentos 

trazidos pela requerida.

 Diante da constatação de que a ré suspendeu fornecimento de energia, 

foi deferida a liminar às fls. 144/145 para que a reclamada restabelecesse 

a energia elétrica.

 Audiência de instrução e julgamento realizada em 20/02/2018, conforme 

termo de audiência colacionado à fl.164, ocasião em que foi colhido o 

depoimento de uma testemunha da parte autora.

 Memoriais finais apresentados pela reclamante às fls. 190/194 e pela ré 

às fls. 197/202.

 Vieram-me os autos conclusos.

É o breve relato.

Fundamento e decido.

Antes de analisar os requisitos atinentes a responsabilidade civil, vejo que 

a relação de consumo no caso sub judice é patente, razão pela qual 

devem incidir as disposições do código consumerista.

O cerne da questão cinge-se à legalidade do procedimento administrativo 

de vistoria realizado pela requerida, que constatou uma irregularidade no 

medidor residencial da autora e da existência ou não da suspensão de 

fornecimento de energia elétrica efetuado no caso concreto, bem como se 

essa suspensão foi legal e gerou danos morais à parte requerente.

 Pois bem. Da análise detida do manancial probatório carreado aos autos, 

constata-se de forma irrefutável que houve o corte de energia na 

residência da autora.

A testemunha Sandra Laurencia de Souza, em audiência instrutória ( CD à 

fl. 166), aduziu que a autora ficou sem luz por aproximadamente três dias. 

Não bastasse, os documentos de fls. 139/143, fornecidos pela própria ré, 

atestam que a unidade consumidora foi desligada pelo débito pretérito, 

tanto é que a liminar foi deferida no sentido de determinar o 

restabelecimento da energia.

 No concernente ao Termo de Ocorrência de Irregularidade ( TOI) realizado 

pela concessionária de energia elétrica, tenho que foi produzido com a 

observância de todos os requisitos legais.

 Acerca do procedimento, é cediço que quando constatada a existência 

de eventual irregularidade no medidor de energia, esta deve ser tratada 

sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez 

ao procedimento administrativo de fiscalização realizada pela 

concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de 

procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, 

imputando-se valor referente a consumo de energia elétrica não faturada.

De acordo com o que dispõe o § 1º do artigo 129 da Resolução ANEEL nº 

414/2010, a distribuidora deve formalizar conjunto probatório segundo 

regras previamente definidas pela Agência Reguladora, nos seguintes 

moldes:

 “§ 1º A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a 

caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes 

procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em 

formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução; II – 

solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo 

consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição; III – elaborar relatório de avaliação técnica, 

quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de 

medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o 

inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas 

elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes 

procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento 

em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e b) 

recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

Realizada a inspeção, se existentes indícios de anormalidade, cabe aos 

agentes da demandada emitir o TOI - Termo de Ocorrência de 

Irregularidade e enviar cópia ao consumidor, ou quem o represente, 

mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de 

solicitar perícia técnica.

No caso em comento, perscrutando os documentos anexados pela 

requerida, verifica-se que o Termo de Ocorrência foi realizado por dois 

técnicos ( fls. 102/103) em 26/03/2014, sendo que a autora recebeu o 

termo em 03/04/2014, conforme consta o documento fl. 104, devidamente 

assinado pela requerente. Também há nos autos as fotos da inspeção, 

que demonstram as ligações clandestinas, consoante se observa às fls. 

108/112.

 Logo, constadas as irregularidades com a observância do contraditório e 

ampla defesa, possui a empresa ré, nessas condições, o direito de emitir 

fatura de recuperação de receita. Aliás, referidas faturas foram extraídas 

com base em critérios técnicos dos artigos 129; 130, Inciso V e 133, todos 

da Resolução n° 414/2010,

Nesse sentido:

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI N. 9.099/95. RECURSO 

INOMINADO – RECLAMAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

PROCESSO ADMINISTRATIVO – LAUDO TÉCNICO – PROVAS SUFICIENTES 

– IRREGULARIDADE DEMONSTRADA – FALHA MECÂNICA NO MEDIDOR – 

ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO. A concessionária pública de energia 

elétrica tem o direito de instaurar procedimento administrativo para apurar 

irregularidades no consumo, devendo emitir laudo técnico para comprovar 

qualquer irregularidade (artigos 113 e 114 da Resolução Normativa 

414/2010 – ANEEL). Havendo nos autos cópia do procedimento interno 

com intimação do consumidor para manifestação e laudo técnico (com 

certificação ABNT NBR ISO 9001), comprovando a irregularidade apontada 

pela concessionária (falha mecânica no medidor), as condutas com o 

escopo de recuperar seu crédito não configuram ato ilícito, mas exercício 

regular de direito (artigo 188 do Código Civil). (...) (TJMT TRU 

113412320128110001/2013, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma 

Recursal Única, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no 

DJE 16/07/2013)

Noutro giro, tratando-se de fatura eventual, é entendimento atual do 

Superior Tribunal de Justiça, que é indevido o corte no fornecimento de 

energia elétrica a título de recuperação de consumo não-faturado.

Em que pese a parte autora tenha contribuído para a ocorrência do evento 

danoso, há outros meios para cobrança do débito, não sendo permitida a 

suspensão do fornecimento de energia, em caso de débito apenas de 

fatura eventual.

Neste ponto, é certo que em se tratando de cobrança de débito de 

recuperação de consumo, isto é, dívida pretérita, não há que se falar em 

possibilidade de suspensão do fornecimento de energia, conforme 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

 ADMINISTRATIVO - RECURSO ESPECIAL - ENERGIA ELÉTRICA - DÉBITOS 

PRETÉRITOS - DIFERENÇA DE CONSUMO APURADA EM RAZÃO DE 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - 

IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ, embora considere legal a 

suspensão do serviço de fornecimento de energia elétrica pelo 

inadimplemento do consumidor, após aviso prévio, não a admite no caso 

de débitos antigos, que devem ser buscados pelas vias ordinárias de 

cobrança. 2. Entendimento que se aplica no caso de débito pretérito 

apurado a partir da constatação de irregularidade no medidor de energia 
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elétrica, sendo considerado ilegítimo o corte no fornecimento do serviço a 

título de recuperação de consumo não-faturado. Precedentes. 3. Recurso 

especial provido. STJ - REsp: 1336889 RS 2012/0164134-3, Relator: 

Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 04/06/2013, T2 - 

SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013)

Portanto, quanto ao pedido de danos morais em razão da suspensão da 

energia elétrica, restou clara a sua caracterização, uma vez que a 

Reclamante não logrou êxito em resolver o problema na esfera 

administrativa, não podendo ser considerado mero dissabor, 

ultrapassando a barreira do aborrecimento.

Devemos levar em conta que a indenização por dano moral tem caráter 

ressarcitivo, vez que tem por objetivo compensar a parte inocente pelos 

danos causados pela desídia e inércia da parte ofensora. Assim, entendo 

pela ocorrência de dano moral em favor da parte reclamante, estando 

refletido na frustração de uso eficiente de serviço contratado junto à 

requerida.

Reconhecido o dever de indenizar resta fixar o quantum. Nesse passo é 

cediço que o julgador não está obrigado ao acolhimento do pleito 

formulado, devendo utilizar a razoabilidade como vetor, considerando, 

para isso, as peculiaridades do caso concreto, o grau de culpa do 

causador do dano e consequências do ato, a condição econômica e 

financeira pessoal das partes, bem como observar o caráter 

punitivo-pedagógico, necessário à eliminação da repetição da conduta 

identificada como danosa.

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil para 

CONDENAR a parte ré ao pagamento de danos morais no importe de R$ 

5.000,00 ( cinco mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da 

data do arbitramento e com a incidência de juros de 1% ao mês a contar 

do evento danoso.

 TORNO DEFINITIVA a liminar deferida às fls. 144/145.

 DETERMINO, ainda, que a empresa reclamada se abstenha de efetuar o 

corte do fornecimento de energia elétrica junto a unidade consumidora de 

Nº 9576045, com relação aos débitos discutidos nos autos.

 Face à sucumbência recíproca, condeno os litigantes ao pagamento pro 

rata das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro no 

importe de 10 %( dez por cento), sobre o valor da condenação, sendo que 

cada parte irá pagar ao advogado da outra o valor dos horários 

sucumbenciais respectivos (arts. 85, § 14 do CPC).

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC.

Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se os autos.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1020073 Nr: 31954-36.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO RODRIGUES DA SILVA

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 826060 Nr: 32014-77.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO OSMAR PIZZATTO - 

OAB:11.094/MT, VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - OAB:11.625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA DA SILVA ALVES - 

OAB:19.155 MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 824731 Nr: 30776-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAELA DOMINGOS DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO EDUCACIONAL AUM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS RAFAEL GOMES DE 

CARVALHO - OAB:10.891 MT

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

OAB:3473-A, GELSON MENEGATTI FILHO - OAB:8594/MT, JOSÉ 

CARLOS MENEGATTI - OAB:12.029, JULIANO RODRIGUES GIMENES - 

OAB:7.064/MT, PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI - 

OAB:17716/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 821584 Nr: 27774-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

 PARTE AUTORA: MARIA DE MOURA CAVALCANTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO 

- OAB:OAB/MT 17992-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN VINÍCIUS MACHADO - 

OAB:15.071/MT, FERNANDA ALVES CARDOSO GOMES - 

OAB:9.494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 767294 Nr: 20115-19.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMINO TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ LERES DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA CRISTINA MORESCHI - 

OAB:6800/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO NUNES SINDONA - 

OAB:330.665/SP, DÉBORA NAHIME ASTOLPHO - OAB:12.131 OAB-MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 837996 Nr: 42720-22.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOEL ALVES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI, JOEL ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA DE PAULA MOTERANI 

HINTZE - OAB:16236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE DANHONI - 

OAB:17.008-O/MT, LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE, para pagar o 

débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, 

consignando que em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo 

aludido, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem 

como honorários advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 901039 Nr: 30616-61.2014.811.0041

 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: ARMANDO GOMES DE SOUZA, PEDRO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO QUEIROZ DA SILVA 

- OAB:18345-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 893607 Nr: 25636-71.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALCELI MARTINS ROCHA, ORMR

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 917634 Nr: 41827-94.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE CLÁUDIA DA SILVA LEITE MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA RODRIGUES BRAGA - 

OAB:16.438

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 810002 Nr: 16496-47.2013.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON CELESTINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA BRAGA LOUZADA - 

OAB:4391, TAMIRYS CELESTINO - OAB:14269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BOAVENTURA 

ZICA - OAB:13754-B/MT, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:12.129-A/MT

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1096018 Nr: 8858-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSENEI MIRANDA DE CARVALHO DUARTE, 

GONÇALO VASCONCELOS DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EROALDO VILELA ROCHA, ROSINEI RONDON 

DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX VIEIRA PASSOS - 

OAB:OAB/MT 17.731, ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONÇA - 

OAB:6.576, MARCUS ANTONIO DE SOUZA BRITO - OAB:14941/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEURY KETLIN DE ARAUJO 

OLIVEIRA - OAB:OAB 20.127/o, THIAGO FIORENZA DE SOUZA - 

OAB:8.352

 Tendo em vista o princípio da vedação da decisão surpresa, consagrado 

nos art. 9° e 10°, do CPC/2015, intime-se a parte autora para que se 

pronuncie a respeito da manifestação de fls. 375/380, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

 Intime-se.

Cuiabá – MT, 24 de julho de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 858359 Nr: 320-56.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUDOVICO ANTONIO MERIGHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMONE MACHADO DE SOUZA, MARDEN 

MACHADO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIAN CARLO LEÃO PREZA - 

OAB:8431/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952, MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - OAB:2.030/MT

 Defiro o pedido de fls. 493/494.

Segue em anexo o comprovante de baixa de restrição inserido nos 

veículos indicados na petição.

Nada mais sendo requerido, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 738125 Nr: 34665-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL NERY LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ISRAEL DE OLIVEIRA - 

OAB:8150

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença para reconhecer o excesso na execução e 

reduzir o crédito ao valor de R$ 70.776,16 ( setenta mil e setecentos e 

setenta e seis reais e dezesseis centavos). Diante da satisfação do 

débito, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.Preclusa a via recursal, 

expeça-se alvará em favor da parte autora/exequente no valor atualizado 

de R$ 70.776,16 ( setenta mil e setecentos e setenta e seis reais e 

dezesseis centavos) e o remanescente depositado em favor da parte 

executada ENERGISA, devendo serem intimados para apresentarem seus 

dados bancários, no prazo de 05 ( cinco) dias. Após, nada mais sendo 

requerido, arquive-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 867166 Nr: 7306-26.2014.811.0041

 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: FOBRASA COMÉRCIO E INDUSTRIA INDÚSTRIA DE 

MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALURGICA SANTIAÇO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAEDES GOMES DE SOUZA - 

OAB:110143/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR DEMÉTRIO - 

OAB:15.904/MT, LUCIANO ROCHEDO BENTO - OAB:OAB/RS 45.828

 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO

Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

pessoa de seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestarem 

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 923516 Nr: 45555-46.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELIANE JESUS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MOREIRA SCHOLER, PRODENTE 

SERVIÇOS ODONTOLOGICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA DE MATOS 

SANTANA - OAB:13002, NATALIA BISELLI CORDEIRO - OAB:19262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAOLA CRISTINA RIOS 

PEREIRA FERNANDES - OAB:9.510

 Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão inicial 

ajuizada por MARIA ELIANE JESUS DE ALMEIDA em face de GUSTAVO 

MOREIRA SCHOLER e PRODENTE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA, 

condenando os requeridos:a)A restituir as despesas da autora com o 

tratamento, no valor de R$5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do 

evento danoso (Súmula 54 do STJ), em 31/01/2014, e correção monetária 

pelo índice INPC a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), 

também em 31/01/2014;b)Ao pagamento de indenização por danos morais 

no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida de juros de mora de 

1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), 

em 31/01/2014, e correção monetária pelo índice INPC a partir da data 

desta sentença (Súmula 362 do STJ).Considerando a sucumbência 

mínima, condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre 

o valor atualizado da condenação, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 

T r a n s i t a d a  e m  j u l g a d o  e  n a d a  s e n d o  r e q u e r i d o , 

arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 739370 Nr: 36014-91.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: REAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDECIR DA COSTA QUEIROZ, ANA KELY 

CRUZ SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSAIDE J. LEOPOLDINO - 

OAB:15398, LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO - OAB:2090/MT, THIAGO 

RIBEIRO - OAB:13293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DA COSTA QUEIROZ - 

OAB:15402/MT, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - 

OAB:11.287/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 Intime-se o devedor, por meio de seu Patrono, via DJE; por carta com 

aviso de recebimento, se representado pela Defensoria Pública ou se não 

tiver procurador constituído nos autos; por meio eletrônico, nas hipóteses 

do §1º do art. 246; ou por edital, se revel;, para pagar o débito no prazo de 

15 dias, acrescido das custas processuais, se houver, consignando que 

em não ocorrendo o pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa 

de 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, bem como honorários 

advocatícios arbitrados no mesmo patamar.

Consigne que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento 

voluntário, inicia-se automaticamente o prazo de 15 (quinze) dias para que 

o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, CPC).

Não oferecida impugnação no prazo a que alude o caput do art. 525 do 

NCPC, manifeste-se a parte credora, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto 

ao seu interesse pelo prosseguimento do feito.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1085834 Nr: 4207-77.2016.811.0041

 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: CONSTRUTORA ÉGIDE LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATA NOGUEIRA DE LIMA MIRANDA, 

GENTE FINA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS, ROYAL 

COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP, ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARLINDO DO CARMO - 

OAB:3.722

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT, NOILVIS KLEM RAMOS - OAB:13100

 Trata-se de Ação de Danos Morais C/C Reparação de Danos Materiais 

proposta por Construtora Égide Ltda. em desfavor de Renata Nogueira de 

Lima Miranda, Gente Fina Corretora e Administradora de Seguros, Royal 

Comercio Serviços Ltda – Epp e Itau S/A, todos já qualificados nos autos.

Cuida-se de requerimento em comum acordo de desistência da ação 

formulado às fls.522/523.

A desistência, consoante conhecimento comezinho, não importa renúncia 

ao direito e não impede o ajuizamento de nova ação (RT 490/59).

Assim, nos termos dos artigos 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, 

ambos do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e 

declaro EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Sem condenação em honorários advocatícios.

Custas processuais remanescentes acaso existentes ficam a cargo da 

parte requerente.

Transitada em Julgado, arquive-se com as anotações e baixas 

necessárias.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 23 de julho de 2018.

Emerson Luis Pereira Cajango

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 819743 Nr: 26014-61.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIEDA APARECIDA DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL SÃO MATEUS, MARCELO DUTRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALVES DE ABREU - 

OAB:2641/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, 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 OVELAR - OAB:6.270/MT, PEDRO 

SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Ante o exposto, conheço e provejo os embargos apresentados, sem 

alteração da decisão vergastada, devendo-se dar ciência às partes da 

devida justificação aqui exposta.Atento também aos parâmetros da 

proporcionalidade e razoabilidade e em análise a outras decisões 

proferidas nesta Vara, entendo adequado o valor proposto pelo perito, no 

montante de R$1.700,00 (mil e setecentos reais).Assim, intimem-se as 

partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias procedam a indicação de 

assistente técnico e apresentação dos seus quesitos (CPC, art. 521, §1º), 

sob pena de preclusão.Feito isso, autorizo o levantamento de 50% do 

valor dos honorários, intimando-se o Sr. Perito a receber a respectiva 

quantia e a dar início à avaliação, independentemente de compromisso 

(CPC, art. 422), a qual deverá ser concluída no prazo de 10 (dez) 

dias.Entregue o laudo, fica desde já autorizado o levantamento dos outros 

50% do valor dos honorários.Sobre a avaliação digam as partes, em 05 

(c inco) d ias,  sob pena de concordância tác i ta .Após, 

conclusos.Intimem-se.Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011556-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIA PEDRO (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):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1011556-46.2018.8.11.0041 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 12:00 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008286-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1008286-14.2018.8.11.0041 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 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, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007569-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ANTONIO DA COSTA (REQUERENTE)

BERTINA CELINA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1007569-02.2018.8.11.0041 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 11:45 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: 1010138-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR LOPES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (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° 1010138-73.2018.8.11.0041 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 11:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(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: 1010184-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUES DEMARCO RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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° 1010184-62.2018.8.11.0041 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 11:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 
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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: 1010310-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINALDO DE JESUS SANTOS LEITE (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° 1010310-15.2018.8.11.0041 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 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, 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: 1010325-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. K. C. D. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010325-81.2018.8.11.0041 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 11:45 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: 1010333-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PERCILIO REGINALDO COSTA D AVILA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010333-58.2018.8.11.0041 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 12:00 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: 1012130-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEIA LUCIA PROENCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (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° 1012130-69.2018.8.11.0041 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 11:00 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 52 de 487



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: 1010792-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILDA TEXEIRA DA GUIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1010792-60.2018.8.11.0041 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 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, 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, 9 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006689-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DE OLIVEIRA COZENDEY (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1006689-10.2018.8.11.0041 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 11:15 horas, 

que será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de 

conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do 

CPC. Cite-se e intime-se a(o) ré(u) para audiência de conciliação, 

respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 

334 caput do CPC. Ficam as partes cientes de que o comparecimento 

acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada 

caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com 

multa prevista no art. 334, § 8º do CPC. As partes, no entanto, podem 

constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes 

para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não 

havendo autocomposição, o prazo para contestação será de 15 (quinze) 

dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação, nos termos do art. 

335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória 

acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pela parte autora. Decorrido o prazo 

para apresentação da contestação, intime-se a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação. Intimem-se 

todos. Cuiabá-MT, 10 de maio de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012916-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DENIS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012916-16.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c 

indenização por danos morais com pedido de liminar proposta por Airton 

Denis da Costa contra a Banco BMG S/A, todos devidamente qualificados 

nos autos. Em síntese, relata o autor que é servidor publico do Estado de 

Mato Grosso e que ao examinar o seu holerite, verificou a existência de 02 

débitos, um no valor de R$19,27 e outro de R$14,88 referentes a dois 

contratos de empréstimos, o primeiro de R$649,72 e segundo de 

R$492,03, os quais afirma não ter contratado. Relata que procurou a ré e 

realizou uma declaração manuscrita para análise da instituição financeira, 

que até o momento não retornou o seu pedido. Assevera que ao buscar 

mais informações sobre os empréstimos, viu que os instrumentos 

possuem assinaturas diversa da comumente utilizada pelo autor. Confirma 

que no ano de 2013 e 2014 os valores referentes aos empréstimos 

objetos da presente ação foram creditados em sua conta, e que após tal 

movimentação imediatamente se dirigiu à um correspondente do banco 

réu, requerendo o estorno e o cancelamento do contrato, contudo, não foi 

atendido até o presente momento. Sustenta que nunca contratou os 

referidos empréstimos e/ou autorizou os descontos em sua folha de 

pagamento, e que estes podem ter sido realizados de forma fraudulenta. 

Diante disso, postula a concessão de tutela provisória de urgência para 

que a ré se abstenha de descontar da folha de pagamento do autor as 

parcelas correspondente aos contratos objeto da presente ação. A inicial 

veio acompanhada de diversos documentos. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Decido. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao autor, nos 

termos do art. 98 do CPC/15. A tutela almejada pelo autor é regulada pelo 

art. 294 do CPC, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada pelo 

autor, de acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 53 de 487



provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Nota-se dos autos que a parte autora não demonstrou o 

periculum in mora, nem o fumos boni iuris, pois o contrato pactuado entre 

as partes e que está anexada nos autos, possui uma assinatura 

semelhante a declaração exarada pelo autor sob o ID 13179333. Ademais, 

o autor confessa que recebeu os valores nos anos de 2013 e 2014 e não 

informa se os devolveu ao Banco Réu. Desta forma, prudente aguardar o 

contraditório para maior compreensão sobre os fatos. Saliento ainda que 

os descontos estão sendo realizados desde o ano de 2013, inexistindo o 

prejuízo da demora. Desta forma, não tendo o autor demonstrado a 

presença dos requisitos autorizadores, o indeferimento da tutela 

antecipada é medida que se impõe. Nesse sentido a jurisprudência: " 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE 

RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Não restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado 

pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano 

ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na decisão 

agravada. (AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Designo 

audiência de conciliação para o dia 14/08/2018 às 12:30 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 ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 17 de maio de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019672-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI LUCAS DA CUNHA (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)

 

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, 25 de 

julho de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022303-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINHO SOLIES MENDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

julho de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018502-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO DE PAULA PALMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA OAB - MT12723/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI OAB - MT0009494A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1018502-05.2016.8.11.0041 DESPACHO 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, 25 de julho de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020437-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR JOSETTI FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1020437-12.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 05 (cinco) dias, comprove o recolhimento das custas e taxas 

judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012384-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENTO FILHO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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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)

 

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, 25 de 

julho de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008568-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO JUNIOR DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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, 25 de 

julho de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026935-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDER DE ARRUDA NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, CNGC, passo a impulsionar 

o presente feito para proceder a intimação da parte autora para impugnar 

a contestação apresentada, no prazo de 15 (quinze) dias. CUIABÁ, 25 de 

julho de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1021233-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KENERSON INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS OPTICOS S/A 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS DE ASSUMPCAO OAB - SP289632 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. TIMOTHEO BARANHUK - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1021233-03.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 05 (cinco) dias, comprove o recolhimento das custas e taxas 

judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota 

Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014446-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL GONCALO CAMPOS 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:

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, 25 de 

julho de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010172-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI GONCALVES 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:

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, 25 de 

julho de 2018. LYGIA MARINHO FONTES XAVIER Gestor Judiciário

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100378 Nr: 10658-17.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO EDUCACIONAL ALBERT EINSTEIN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYDD APARECIDA NUNES LEAL BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT, THAISA 

CRISTINA LEMOS DA SILVA PENHA - OAB:9.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:VÁRZEA GRANDE

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): NAYDD APARECIDA NUNES LEAL 

BARBOSA, Cpf: 24184110100, Rg: 249.909, brasileiro(a), separado(a) 

judicialmente. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO da parte executada acima qualificada para que 

efetue 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. 1) Não ocorrendo o pagamento no 

prazo de 15 (quinze) dias, 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. 2) Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

será expedido mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de 

expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do NCPC.

Despacho/Decisão: Vistos etc.Trata-se de cumprimento de sentença em 

que a parte ré foi citada por edital e não apresentou defesa, sendo-lhe 

nomeado curador especial.O inciso IV do §2º, do art. 515 do CPC/2015, 

estabelece que a intimação para cumprimento de sentença que condena 

ao pagamento de quantia certa se deve dar por edital quanto, citado na 

forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento.Assim, 

intime-se por edital a parte devedora para pagamento da importância 

declinada no prazo de quinze dias.Decorrido o prazo sem pagamento, 

intime-se o exequente para apresentar o valor atualizado da obrigação e 

requerer o que de direito.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Eduardo Vieira 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 24 de julho de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 284958 Nr: 7771-79.2007.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODNEY MADY, ZORAIDE HANNA MADY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ DE DEUS 

JUNIOR - OAB:7167/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão de p. 386, intime-se o autor pessoalmente para 

informar se persiste o interesse neste processo, devendo atender ao 

determinado à p. 385, em cinco dias, sob pena de extinção por abandono.

Decorrido o prazo sem manifestação do autor, intimem-se os réus para 

requerimentos pertinentes.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 902341 Nr: 31583-09.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ DRESCH

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4729-A/MT, LUZIA ANGÉLICA ARRUDA GONÇALVES - 

OAB:9802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14992-A

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão retro e como o réu não promoveu os atos 

necessários para o cumprimento da carta precatória, preclusa a produção 

da prova.

Declaro encerrada a instrução. Intimem-se as partes para o oferecimento 

das alegações finais, no prazo individual e sucessivo de 15 dias, iniciando 

pelo autor.

Promova-se a juntada simultanea das alegações finais e concluso para 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 800304 Nr: 6725-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONDINA AMARO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA GAÚCHA LTDA, FABRICIO DE 

TAL, JOÃO BOSCO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO PULCHERIO CESPEDES 

- OAB:13717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR JOSE PAULA DA 

SILVA - OAB:16.068/MT, RODRIGO TERRA CYRINEU - OAB:16.169/MT

 Vistos.

Ante o teor da certidão retro, intime-se a autora pessoalmente para 

informar se persiste interesse no prosseguimento do feito, em cinco dias, 

sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 954679 Nr: 2437-83.2015.811.0041

 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: JULIANA SAMARA DOMINGOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Processo nº 2437-83.2015.811.0041 - Código 954679

Despacho

 Em atenção ao princípio da não surpresa disposto nos artigos 9º e 10 do 

Código de Processo Civil, intime-se a autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar acerca dos documentos juntados às p.82/84.

Cumpra-se.

 Cuiabá, 24 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.: 1043264 Nr: 43136-19.2015.811.0041

 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: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONÁRIO GOMES MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA BRUNO LEMOS. - 

OAB:12.355, SIGISFREDO HOEPERS - OAB:39885-A/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GOMES MUNIZ - 

OAB:

 Processo n. 43136-19.2015.811.0041

Código 1043264

Vistos.

Trata-se de ação de obrigação de não fazer e pedido de antecipação de 

tutela, ajuizada por Banco Santander s/a em face de Leonardo Gomes 

Muniz.

Em apertada síntese, aduz o autor que o réu vem interpondo ações em 

desfavor deste sem sequer ser contratado pelas partes, utilizando-se de 

falsificação de documentos para fraudar contratos de prestação de 

serviços advocatícios e procurações.

Citado, o réu apresentou contestação com documentos arguindo, 

preliminarmente, inépcia da inicial, por se tratar de matéria de competência 

do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB. No mérito, aduz ter outorga 

legítima dos autores das ações que propôs em desfavor do banco, 

requerendo a total improcedência do pedido.

Impugnação à contestação às p.106/121.

O pedido de tutela antecipada foi indeferido à p.126.

Intimados para especificarem as provas que pretendiam produzir, o réu 

quedou-se inerte, enquanto o autor apresentou cópia da decisão do 

Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, julgando procedente a 

representação feita em desfavor do réu (p.131/154).

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O réu arguiu a preliminar de inépcia da inicial por se tratar de matéria de 

competência do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB.

O § 1º do artigo 330 do Código de Processo Civil traz o rol de situações de 

inépcia da inicial, in verbis:

“(...)

§ 1º Considera-se inepta a petição inicial quando:

I - lhe faltar pedido ou causa de pedir;

II – o pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se 

permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV – contiver pedidos incompatíveis entre si.

A alegada inépcia não se encaixa em nenhuma das hipóteses 

supramencionadas, razão pela qual a referida preliminar não pode ser 

acolhida.

Ademais, nossa Carta Maior, em seu artigo 5º, inciso XXV, consagra o 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, ao prever que a lei não poderá 

excluir do Poder Judiciário ameaça ou lesão a direito. Certo é, ainda, que a 

instância administrativa, não fasta a judicial.

Ainda em preliminar, o réu alegou impossibilidade jurídica do pedido, o que 

também não merece guarida, visto que o novo Código de Processo Civil 

não o traz como condição da ação e, mesmo diante do Código de 

Processo Civil de 1973, verifica-se ser o pedido deste feito plenamente 

possível.

Ultrapassadas essas questões, as partes estão devidamente 

representadas e, inexistindo preliminares a serem analisadas, declaro o 

feito saneado.

Fixo como ponto controvertido se o do réu propôs ações contra o autor 

sem conhecimento e aquiescência dos autores das demandas, se valendo 

de falsificação de documentos.

Determino, assim, a produção de prova testemunhal e ainda determino o 
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comparecimento do réu para que preste o seu depoimento pessoal 

(art.385 CPC/15). Em consequência designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16/10/2018 às 15:30 horas.

Intimem-se as partes para que apresente o rol de testemunha em 15 

(quinze) dias e cumpram o que determina o art.455 do CPC:

“Art. 455. Cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha 

por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo.

§ 1o A intimação deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos, com antecedência 

de pelo menos 3 (três) dias da data da audiência, cópia da 

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.

§ 2o A parte pode comprometer-se a levar a testemunha à audiência, 

independentemente da intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso 

a testemunha não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição.

§ 3o A inércia na realização da intimação a que se refere o § 1o importa 

desistência da inquirição da testemunha.”

Intime-se o réu para se manifestar sobre o documento juntado às 

p.131/154, bem como para vir a prestar o seu depoimento pessoal, sob 

pena de confissão.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 24 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.: 704384 Nr: 39078-46.2010.811.0041

 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: DEJACI FRANCISCO DE SOUZA, NEUZA MAGDALENO 

DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO HUMBERTO STABILITO, CAMILO 

GONÇALO STABILITO JUNIOR, CAMILO GONÇALO STABILITO, MARIA DO 

CARMO NASCIMENTO STABILITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO CARVALHO 

FEITOSA - OAB:10236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cumpra-se imediatamente e integralmente a decisão de p. 104.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1036843 Nr: 39985-45.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILZA BETE DA PAIXÃO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA MARIA DORIA 

ROCHA - OAB:12.246

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedido desta ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais e pedido liminar proposta por 

NILZA BETE DA PAIXÃO contra CLARO S.A.Custas pelo autora, bem como 

honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa 

(art. 85, § 2º do CPC). No entanto, sendo o mesmo beneficiário da Justiça 

Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a fluência do prazo 

de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não houver alteração 

na situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do CPC).Após o trânsito 

em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual 

pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 23 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.: 1101869 Nr: 11292-17.2016.811.0041

 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: GISELE APARECIDA DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN NASCIMENTO 

FONSECA - OAB:17.827/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS. - OAB:13.431-B

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente os pedido desta ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais e pedido liminar proposta por 

GISELE APARECIDA DA COSTA contra CLARO S.A.Custas pelo autora, 

bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado 

da causa (art. 85, § 2º do CPC). No entanto, sendo o mesmo beneficiário 

da Justiça Gratuita, a exigibilidade do crédito ficará suspensa até a 

fluência do prazo de cinco anos, contados da sentença final, se até lá não 

houver alteração na situação de necessidade (art. 98, § 1º e § 3º do 

CPC).Após o trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias 

úteis sem eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com 

baixa na distribuição.P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1075959 Nr: 57945-14.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEYTON NEVES DE PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcial procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência do 

débito cobrado pela ré no valor de R$ 123,19 (cento e vinte e três reais e 

dezenove centavos), referente ao contrato de nº 0000000144484246. 

Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por 

DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 

e 362-STJ). Custas e despesas processuais pela ré, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do artigo 82, § 8º do CPC.Após o trânsito 

em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual 

pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 23 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1078565 Nr: 581-50.2016.811.0041

 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: EFDSS, EDILSON SANTOS MORAES

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

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

OAB:13.944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcial procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência do 

débito cobrado pela ré no valor de 238,13, referente ao contrato nº 

0000000182673694. Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento 

de indenização por DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do 

evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta 

sentença (Súmulas 54 e 362-STJ). Custas e despesas processuais pela 

ré, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% 

do valor da condenação, nos termos do artigo 82, § 2º do CPC.Após o 

trânsito em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem 

eventual pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda
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 Cod. Proc.: 1081395 Nr: 2252-11.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS GONÇALVES ARRUDA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo parcial procedentes os pedidos para DECLARAR a inexistência do 

débito cobrado pela ré no valor de R$ 180,18 (cento e oitenta reais e 

dezoito centavos), concernente ao contrato de nº 0000000170272568. 

Diante da atitude ilícita, CONDENO a ré ao pagamento de indenização por 

DANOS MORAIS à autora, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 

e 362-STJ). Custas e despesas processuais pela ré, assim como 

honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em R$ 800,00 

(oitocentos reais), nos termos do artigo 82, § 8º do CPC.Após o trânsito 

em julgado, e decorrido o prazo de 30 (trinta) dias úteis sem eventual 

pedido de cumprimento de sentença, arquive-se com baixa na 

distribuição.P. I. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de julho de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 762940 Nr: 15493-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIBAR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HOTÉIS E 

RESTAURANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. SILVA BARBOSA E MARMITARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PERES DO PINHO - 

OAB:8.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO 

- OAB:6508/MT

 Ante o exposto, defiro o pedido retro e expeço ordem ao Bacenjud para a 

penhora de dinheiro, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ., tanto no CPF do executado, como na firma 

individual no valor apresentado à p. 154.Nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o recibo de protocolamento de bloqueio de valores.Os autos 

permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem perante as 

instituições financeiras por meio do Banco Central.Em sendo positivo o 

bloqueio, os valores serão transferidos para a conta de Depósito Judicial 

do Poder Judiciário.Considerar-se-á efetuada a penhora quando 

confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o protocolo 

emitido pelo sistema BACEN JUD, que será juntado aos autos.Juntado aos 

autos o protocolo do bloqueio, a executada deverá ser intimada. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 384563 Nr: 20192-33.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO HENRIQUE 

COUTINHO DO SANTOS - OAB:12882/MT

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da obrigação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 731256 Nr: 27373-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGA PANTANAL COMÉRCIO VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSA EMPREENDIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Damião O. de Oliveira 

Lott - OAB/MT 14.246 - OAB:, Dr. Edmar Gomes de Oliveira Neto - 

OAB/MT 9.793 - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada, intimada, 

não efetuou o pagamento da obrigação.

Posto isto, defiro a penhora de ativos financeiros e expeço ordem ao 

Bacenjud para a penhora de dinheiro nas contas bancarias da parte 

executada, de acordo com a regra prevista no art. 837 do CPC e 

Provimento nº. 04/2007-CGJ.

Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores.

Os autos permanecerão no Gabinete até que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para a conta 

de Depósito Judicial do Poder Judiciário.

Considerar-se-á efetuada a penhora quando confirmado o bloqueio do 

dinheiro, valendo como termo dela o protocolo emitido pelo sistema BACEN 

JUD, que será juntado aos autos.

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 898513 Nr: 28732-94.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARIA FREITAS VALENTE

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

TRABALHO MÉDICO

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

OAB:10.613/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) JOSÉ JOÃO 

VITALIANO COELHO, 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 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): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1040884 Nr: 42020-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMOLO GALVÃO TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIO MARTINS DE SIQUEIRA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBIA APARECIDA FRANTZ - 

OAB:7.929

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO RODRIGUES 

VILELA - OAB:22537/O

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 431, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) RUBIA APARECIDA 

FRANTZ, 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 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): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 95975 Nr: 2229-28.1980.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOLÍVAR BUFFOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Ponciano Maciel da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ANTERO DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 368

 Nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI, da CNGC, impulsiono 

os autos encaminhando intimação à parte exequente para que o advogado 

informe os sucessores e promova a habilitação dando regular 

prosseguimento ao feito, em 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 864755 Nr: 5429-51.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM FELIPE SPADONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO LUIZ DALTRO DE MELO, JORGE LUIZ 

MIRAGLIA JAUDY

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

OAB:OAB/MT 6.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE BERALDO - 

OAB:17691/O

 Seguem em anexo resultados da pesquisa realizado junto ao banco de 

dados do sistema RENAJUD e INFOJUD onde não consta nenhum veículo 

em nome do executado, nem mesmo declaração de imposto de renda 

realizada nos últimos 02 exercícios fiscais.O executado não dispõe de 

nenhum bem que garanta integralmente a execução, conforme consultas 

realizadas via BACENJUD, INFOJUD e RENAJUD.Posto isto, INTIME-SE 

parte exequente, 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 por um ano, o qual deverá ser REMETIDO ao 

arquivo provisório:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE 

BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. CABIMENTO. 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 791, 

inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, deve-se promover a 

suspensão do feito executivo, nos casos em que a parte exequente não 

consegue localizar bens passíveis de penhora, ressalvando-se, todavia, a 

possibilidade de determinar o encaminhamento do feito ao arquivo 

provisório. 2. Deveras, o arquivamento provisório tem por escopo evitar 

que os autos do processo permaneçam em cartório, uma vez que as 

dependências do Juízo não costumam ter espaço físico suficiente para 

acomodar a quantidade de processos em curso, notadamente aqueles 

eventualmente suspensos. 3. Ademais, o mero arquivamento provisório, 

sem baixa na distribuição, não trará prejuízo à parte, porquanto possível 

requerer o desarquivamento, a qualquer tempo, quando localizar bens 

penhoráveis. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(TJ-DF - AGI: 

20150020264533, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 

03/02/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

19/02/2016 . Pág.: 146)”Em caso de arquivamento, fica desde já, 

autorizado o desarquivamento dos presentes, mediante simples 

petição..Cuiabá, 24 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.: 822203 Nr: 28382-43.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MIRANDA DE MELLO, TATIANE 

CORREA DA SILVA, CENTRO AVANTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Processo nº. 28382-43.2013.811.0041 - Código 822203

Vistos e etc.

Defiro o pedido retro. Penhore-se conforme determinado a p.54. A 

penhora deverá ser realizada nos autos que se encontram em grau de 

recurso.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 24 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.: 787967 Nr: 41901-22.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉ JULIO DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO MIRANDA DE MELLO, TATIANE 

CORREA DA SILVA, CENTRO AVANTE PROJETOS E CONSTRUÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDVALDO JOSÉ DOS SANTOS - 

OAB:12.175

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453/MT

 Processo nº. 41901-22.2012.811.0041 - Código 787967

Vistos e etc.

Defiro o pedido retro.

 Aguarde-se o retorno dos autos de código n°746800, conforme 

requerido.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 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.: 1085012 Nr: 3813-70.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA HABITACIONAL CONDOMINIAL 

AUTONOMA DO ESTADO/MT - COAUT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRA ALVES DUARTE VAZ, ANGELICA 

DUARTE VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BELMIRO GONÇALVES DE 

CASTRO - OAB:2193/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.246/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10.269

 Processo nº 8640-03.2011.811.0041 - Código 1085012

Vistos e etc.

Verifico que a natureza da causa admite transação, havendo real 

possibilidade de acordo, tendo em vista que a executada expressamente 

manifestou a sua intenção em conciliar.

A par disso, incluo este processo na XIII Semana Nacional da Conciliação, 

promovida pelo CNJ e designo o dia 05/11/2018 às 15:00 hs para a 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, que será realizada por esta magistrada, na 
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sala de audiências da 5ª Vara Cível de Cuiabá.

A pauta das audiências designadas para a XIII Semana de Conciliação 

deverá ser encaminhada para NUPEMEC, até o dia 10/09/2018.

Intimem-se todos, devendo a secretaria certificar a atualização do 

cadastro dos advogados das partes.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 24 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.: 80997 Nr: 8119-20.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA SÃO VICENTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.L. Araújo & Cia Ltda ME ( Metalson Movies p/ 

escritório )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERMEVAL DE OLIVEIRA 

FERNANDES - OAB:3726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SONOIR MIGUEL DE OLIVEIRA 

- OAB:3571/MT

 Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de p. 121 e reconheço a prescrição 

intercorrente dos títulos objeto da presente ação, e em consequência, 

extingo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II 

c/c 924 V, ambos do Novo Código de Processo Civil.Liberem-se eventuais 

bens e/ou valores penhorados.Eventuais custas pela exequente, bem 

como honorários advocatícios em favor do patrono da executada, no 

percentual de 10% do valor atualizado da causa.Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 24 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.: 92638 Nr: 167-87.1995.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ULISSES ANTONIO CALHÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA ARANTES FERREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - 

OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVÁRO FERREIRA NETO - 

OAB:8153, FABIANA DOS SANTOS ALVARES FERREIRA - OAB:5260

 Processo nº 955/1995 - Código 92638

 Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença por arbitramento requerido por 

Ulisses Antônio Calhão em face de Construtora Arantes Ferreira LTDA. 

Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa autos e sistema 

Apolo.

Nos termos do art. 510 do CPC, intimem-se as partes para que no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente e/ou indique nos autos os documentos que 

estes entendem serem suficientes para apuração do valor devido.

Após, intime-se as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre os documentos apresentados pela parte adversa, 

devendo desde já manifestar o seu interesse na realização de pericia.

Em seguida, concluso para deliberação.

Cuiabá 24 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.: 68665 Nr: 11540-76.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pedro Pereira Campos Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZETA PUBLICIDADE E NEGÓCIOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO ESTOLANO 

MACIEL - OAB:2327 MT, TASSIANA BRAGA PEREIRA CAMPOS - 

OAB:13376/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT

 Processo nº. 9504/1999 - Código 68665

Vistos e etc.

O exequente discordou do bem ofertado em garantia. Desta forma, DEFIRO 

PARCIALMENTE os pedidos constantes na petição de p.1039/1045, 

reiterados na petição de p. 1046/1050 e determino a intimação do 

executado, para que, em 10 (dez) dias, apresente em juízo cópia dos 10 

maiores contratos comerciais firmados entre a executada e seus 

anunciantes/patrocinadores, em especial aqueles firmados em beneficio 

do programa Cadeia Neles.

Em igual prazo a executada deverá indicar todas as contas bancarias 

utilizada para movimentar os valores por ela recebidos.

O descumprimento das determinações acima poderá acarretar na 

penalidade prevista no paragrafo único do art.774 do CPC/15 (ato 

atentatório à dignidade da justiça).

Expeça-se competente certidão para protesto, conforme requerido.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 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.: 62761 Nr: 11158-49.2000.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Márcia Izabel da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Fernanda Lage

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Daufenbach - 

OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Processo n° 11158-49.2000.811.0041

Código: 62761

 Vistos e etc.

Defiro o pedido de busca de bens junto ao RENAJUD.

 Segue comprovante em anexo.

 Intime-se a executada conforme previsto no art. 841 do CPC e expeça-se 

competente mandado de avaliação:

“Art. 841.Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado.

§ 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será 

intimado pessoalmente, de preferência por via postal.”

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 525 CPC, 

certifique-se.

Após, intime-se o exequente para requerer o que entende por direito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 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.: 712162 Nr: 5245-03.2011.811.0041

 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: A. E. O. S., CRISTINA MARIA DE OLIVEIRA SCHUINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABSMMT ASSOCAIAÇAO BENEFICENTE DE 

SAUDE DOS MILITARES DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:10.408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 Processo n° 5245-03.2011.811.0041 - Código: 712162

Vistos e etc.

DEFIRO o pedido de p. 163/164.

Assim, OFICIE-SE a Secretaria de Estado da Fazenda de Mato Grosso, 

para que bloqueie e transfira a este juízo qualquer crédito pertencente à 

executada ABSMMT – Associação Beneficente de Saúde dos Militares do 

Estado de Mato Grosso, até o limite da presente execução.
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Em seguida, intime-se o executado para manifestar sobre a penhora.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 24 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.: 716471 Nr: 10306-39.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIRO TOLENTINO DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 10306-39.2011.811.0041

Código: 716471

 Vistos e etc.

 Certifique se o executado foi intimado da penhora realizada.

Defiro o pedido de busca junto ao sistema INFOJUD.

Segue resultado realizado junto ao INFOJUD em nome do executado.

Intime-se o exequente.

Após a ciência do exequente das informações obtida perante a Receita 

Federal, arquivem-se em pasta própria, conforme determina o Item 2.16.4 

da CNGC.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 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.: 217885 Nr: 26610-26.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA LOTÉRICA SÃO BENEDITO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO TOLON JUNIOR, CELSO TOLON

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

OAB:9.202/MT, HUMBERTO NONATO DOS SANTOS - OAB:3.286-A/MT, 

UEBER ROBERTO DE CARVALHO - OAB:4.754/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO 

NEGRÃO - OAB:4632/MT

 Processo n° 26610-26.2005.811.0041

Código: 217885

 Vistos e etc.

 Indefiro por ora o pedido de penhora de p. 360/361, entretanto determino 

à anotação da presente ação as margens da matricula do imóvel 

matriculado sob o n° 85.697 do 2° CRI de Cuiabá.

Oficie-se a Imobiliária e Construtora Geórgia Mirela LTDA para que informe 

para quem alienou o imóvel matriculado em seu nome sob o n° 85.697 do 

2° CRI de Cuiabá.

Em seguida, intimem-se as partes para se manifestarem.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 24 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.: 327783 Nr: 774-46.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEIXARIA POPULAR LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO CIVIL DO PANTANAL SHOPPING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONÇALVES - OAB:5.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:3.584-B/MT, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Processo n° 518/2008Código: 327783 Vistos e etc.Defiro o pedido de 

busca junto ao RENAJUD.Seguem em anexo resultados da pesquisa 

realizado junto ao banco de dados do sistema RENAJUD, onde não consta 

nenhum veículo em nome do executado.O executado não dispõe de 

nenhum bem que garanta integralmente a execução, conforme consultas 

já realizadas via BACENJUD e RENAJUD.Posto isto, INTIME-SE parte 

exequente, 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 por um ano, o qual deverá ser REMETIDO ao 

arquivo provisório:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE 

BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. CABIMENTO. 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 791, 

inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, deve-se promover a 

suspensão do feito executivo, nos casos em que a parte exequente não 

consegue localizar bens passíveis de penhora, ressalvando-se, todavia, a 

possibilidade de determinar o encaminhamento do feito ao arquivo 

provisório. 2. Deveras, o arquivamento provisório tem por escopo evitar 

que os autos do processo permaneçam em cartório, uma vez que as 

dependências do Juízo não costumam ter espaço físico suficiente para 

acomodar a quantidade de processos em curso, notadamente aqueles 

eventualmente suspensos. 3. Ademais, o mero arquivamento provisório, 

sem baixa na distribuição, não trará prejuízo à parte, porquanto possível 

requerer o desarquivamento, a qualquer tempo, quando localizar bens 

penhoráveis. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(TJ-DF - AGI: 

20150020264533, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 

03/02/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

19/02/2016 . Pág.: 146)”Em caso de arquivamento, fica desde já, 

autorizado o desarquivamento dos presentes, mediante simples 

petição.Cumpra-se com expedindo o necessário.Cuiabá, 24 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.: 104357 Nr: 11982-42.1999.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NERY DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. DE MIRANDA FILHO & CIA LTDA - ME, 

SANTO DE MIRANDA FILHO, BEATRIZ FAUST DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANONE DA SILVA PEREIRA - 

OAB:7055-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO KIRZNER DORFMAN - 

OAB:4.940-B/MT

 Processo n° 11982-42.1999.811.0041

Código: 104357

 Vistos e etc.

Cumpra-se integralmente a determinação de p. 222, inserindo o nome dos 

executados nos órgão de proteção ao crédito.

Defiro o pedido de busca de bens junto ao RENAJUD.

 Segue comprovante em anexo.

 Intimem-se os executados conforme previsto no art. 841 do CPC:

“Art. 841.Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado.

§ 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será 

intimado pessoalmente, de preferência por via postal.”

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 525 CPC, 

certifique-se.

Após, intime-se o exequente para requerer o que entende por direito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 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.: 1061826 Nr: 51801-24.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR RIBEIRO MARTINS, CID IMOVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EQUIPA BAR COMERCIO DISTRIBUIDOR DE 
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MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, ANDREIA MARTINS QUEIROZ, 

LUZIA CARVALHO TAPAJOZ SOUZA, JORGE VIANA TAPAJOZ, MARCO 

ANTONIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA P. BIANCARDINI - 

OAB:OAB/MT Nº 5009, OTACÍLIO PERON - OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 pesquisa realizado junto ao banco de dados do sistema RENAJUD, onde o 

único veículo encontrado em nome dos executados consta com a 

anotação de “VEICULO ROUBADO”.Os executados não dispõem de 

nenhum bem que garanta integralmente a execução, conforme consultas 

já realizadas via BACENJUD e RENAJUD.Posto isto, INTIME-SE parte 

exequente, 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 por um ano, o qual deverá ser REMETIDO ao 

arquivo provisório:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE 

BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. CABIMENTO. 

ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Nos termos do art. 791, 

inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, deve-se promover a 

suspensão do feito executivo, nos casos em que a parte exequente não 

consegue localizar bens passíveis de penhora, ressalvando-se, todavia, a 

possibilidade de determinar o encaminhamento do feito ao arquivo 

provisório. 2. Deveras, o arquivamento provisório tem por escopo evitar 

que os autos do processo permaneçam em cartório, uma vez que as 

dependências do Juízo não costumam ter espaço físico suficiente para 

acomodar a quantidade de processos em curso, notadamente aqueles 

eventualmente suspensos. 3. Ademais, o mero arquivamento provisório, 

sem baixa na distribuição, não trará prejuízo à parte, porquanto possível 

requerer o desarquivamento, a qualquer tempo, quando localizar bens 

penhoráveis. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.(TJ-DF - AGI: 

20150020264533, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Data de Julgamento: 

03/02/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

19/02/2016 . Pág.: 146)”Em caso de arquivamento, fica desde já, 

autorizado o desarquivamento dos presentes, mediante simples 

petição.Cumpra-se com expedindo o necessário.Cuiabá, 24 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.: 357183 Nr: 27570-74.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL SOUZA FERRI - 

OAB:3308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ao banco de dados do sistema INFOJUD onde não consta nenhuma 

declaração em nome do executado nos últimos anos.O executado não 

dispõe de nenhum bem livre e desembaraçado que garanta integralmente a 

execução, conforme consultas já realizadas via BACENJUD e 

INFOJUD.Posto isto, INTIME-SE parte exequente, 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 por um ano, o qual 

deverá ser REMETIDO ao arquivo provisório:“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. NÃO 

LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO FEITO. 

CABIMENTO. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. POSSIBILIDADE. 1. Nos 

termos do art. 791, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, deve-se 

promover a suspensão do feito executivo, nos casos em que a parte 

exequente não consegue localizar bens passíveis de penhora, 

ressalvando-se, todavia, a possibilidade de determinar o encaminhamento 

do feito ao arquivo provisório. 2. Deveras, o arquivamento provisório tem 

por escopo evitar que os autos do processo permaneçam em cartório, 

uma vez que as dependências do Juízo não costumam ter espaço físico 

suficiente para acomodar a quantidade de processos em curso, 

notadamente aqueles eventualmente suspensos. 3. Ademais, o mero 

arquivamento provisório, sem baixa na distribuição, não trará prejuízo à 

parte, porquanto possível requerer o desarquivamento, a qualquer tempo, 

quando localizar bens penhoráveis. 4. Agravo de Instrumento conhecido e 

provido.(TJ-DF - AGI: 20150020264533, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 

Data de Julgamento: 03/02/2016, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 19/02/2016 . Pág.: 146)”Em caso de arquivamento, fica 

desde já, autorizado o desarquivamento dos presentes, mediante simples 

petição.Cumpra-se com expedindo o necessário.Cuiabá, 24 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.: 130712 Nr: 16847-69.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Madeireira Todeschini Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIVALDO RIBEIRO

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

OAB:MT 3473-A, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORIVALDO RIBEIRO - 

OAB:1276/MT

 Processo n° 302/2003

Código 130712

Vistos e etc.

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

requerido por Orivaldo Ribeiro em face de Madeireira Todeschini LTDA. 

Assim façam as devidas alterações na capa dos autos e Sistema Apolo.

INDEFIRO o pedido de busca de informações do Sr. Bruno Simoni, eis que 

é pessoa física estranha a presente relação, e a fraude a execução 

informada pelo exequente, aparentemente, foi realizada entre pessoas 

jurídicas.

Para analise o pedido de fraude a execução, INTIME-SE a exequente para 

que apresente a qualificação completa dos Terceiros Adquirentes dos 

imóveis.

Em seguida, INTIMEM-SE os Terceiros Adquirentes, para que nos termos 

do art.792, §4° do CPC, caso queiram, oponham embargos de terceiro, em 

15 (quinze) dias.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 24 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.: 229592 Nr: 36619-47.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE DE FÁTIMA VICENTINE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXPRESSO RUBI LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniela Santos Yegros - 

OAB:6406/MT, EDILSON JAIR CASAGRANDE - OAB:10440/SC, JABES 

ADIEL DANSIGER DE SOUZA - OAB:19064-A/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se da tentativa infrutífera de penhora via Bacenjud.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 373296 Nr: 9745-83.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TORINO COMERCIAL DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. MARTINS LEÃO COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT, JANE CLAIR ZANETTI - 

OAB:8.716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 187/2009

Código: 373296

 Vistos e etc.

Defiro o pedido de busca de bens.

 Segue a restrição dos veículos em nome do executado junto ao 

RENAJUD.

Intime-se o executado conforme previsto no art. 841 do CPC/15:

“Art. 841.Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 
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imediatamente intimado o executado.

§ 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será 

intimado pessoalmente, de preferência por via postal.”

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 525 CPC/15, 

certifique-se.

Após, intime-se o exequente para requerer o que entende por direito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 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.: 130786 Nr: 6780-21.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELENA GRAMOLINI BIANCHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIFFANY MIDORY RODRIGUES 

KANASHIRO - OAB:15.623 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARI SILVESTRI - OAB:2288-A

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) LIGIA 

CASTRILLON DO CARMO MACHADO, 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 das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 341593 Nr: 11971-95.2008.811.0041

 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: ALOCAR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECON S.A E TELEMAT CELULAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO ARINI - OAB:6.727/MT, 

FRANCO BONATELLI - OAB:10.224/MT

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

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, USSIEL TAVARES DA 

SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 Numeração Única: 11971-95.2008.811.0041

Código: 341593

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, revendo os livros findos e em andamento desta Quinta Vara 

Cível, que perante este Juízo e escrivania se processam os autos de 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO, registrados sob nº 

11971-95.2008.811.0041, distribuídos em 02/06/2008, em que figuram 

como parte autora ALOCAR LTDA e parte ré Brasil Telecon s.a e Telemat 

Celular, cujo valor da causa é de R$ 794,04 (setecentos e noventa e 

quatro reais e quatro centavos).

Certifico também que os autos retornaram em carga Egrégio Tribunal de 

Justiça em 11/10/2016.

Certifico ainda que os autos foram retirados em carga pelo advogado 

ADOLFO ARINI em 21/11/2016, tendo sido o mesmo sido intimado para 

efetuar a devolução dos autos que se encontram em seu poder além do 

prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas, 

sendo que o ato foi disponibilizado no DJE nº 10241, de 20/04/2018 e 

publicado no dia 23/04/2018, não tendo sido os autos devolvidos até esta 

data.

Por fim, faço da presente concluso para ciência e novas deliberações.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER

Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 29774 Nr: 5513-09.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS GABRIEL, Cleber Reis Gabriel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - 

OAB:23.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CERRI BUDOIA - 

OAB:10960-B/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:3.339-A/MT

 Processo n° 5513-09.2011.811.0041

Código: 29774

Vistos e etc.

Defiro o pedido de remoção de p. 339/340.

Assim, expeça-se mandado de avaliação, remoção e depósito nos 

endereços atualizados do executado (anexo).

O bem deverá ser avaliado e depositado com o exequente, conforme 

preceitua o art.840, II, §1° do CPC/15:

 “Art. 840. Serão preferencialmente depositados:

(...)

II - os móveis, os semoventes, os imóveis urbanos e os direitos aquisitivos 

sobre imóveis urbanos, em poder do depositário judicial;

(...)

§ 1o No caso do inciso II do caput, se não houver depositário judicial, os 

bens ficarão em poder do exequente.”

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 24 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.: 885819 Nr: 20397-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO DE DEUS 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Processo n° 20397-86.2014.811.0041

Código: 885819

 Vistos e etc.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre a impugnação apresentada a p. 92/98.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 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.: 733264 Nr: 29497-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ROBERTO OBERSTEINER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÃO BENEDITO COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: lucas henrique da purificação 

souza - OAB:23784/O, LUIZ ROBERTO OBERSTEINER - OAB:2658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921/MT109087A

 Processo n° 29497-70.2011.811.0041

Código: 733264

Vistos e etc.

 Para efetivar a adjudicação já deferida indispensável o levantamento das 

restrições inseridas pelos juízos informados a p. 83.

Reitere o pedido aos juízos constantes no extrato em anexo, solicitando o 
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levantamento das restrições inseridas no bem, informando que o mesmo 

foi adjudicado nos presentes autos.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 24 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.: 1068319 Nr: 54652-36.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GONÇALVES DE BARROS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSE BROGLIO - 

OAB:114.368/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 54652-36.2015.811.0041

Código: 1068319

Vistos e etc.

 Defiro o pedido de busca de endereço do réu junto à base de dados dos 

órgãos conveniados ao TJMT.

Seguem informações obtidas junto à base de dados da RECEITA 

FEDERAL, DETRAN e do TRE-MT com o endereço do executado não 

citado.

Cite-se o réu por oficial de justiça nos endereços encontrados nesta 

comarca e pelos correios naqueles encontrados em comarcas distintas.

Intime-se o autor para ciência.

Expeça-se o necessário.

Cuiabá, 24 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.: 731256 Nr: 27373-17.2011.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGA PANTANAL COMÉRCIO VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSA EMPREENDIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15.600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Damião O. de Oliveira 

Lott - OAB/MT 14.246 - OAB:, Dr. Edmar Gomes de Oliveira Neto - 

OAB/MT 9.793 - OAB:

 Penhora parcialmente frutífera.

 Oficie-se à Conta Única para vinculação.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 831014 Nr: 36704-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MANTELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12.972-A

 Processo n° 36704-52.2013.811.0041

Código: 831014

 Vistos e etc.

Defiro o pedido de busca de bens junto ao RENAJUD.

 Segue comprovante em anexo.

 Intime-se a executada conforme previsto no art. 841 do CPC e expeça-se 

competente mandado de avaliação:

“Art. 841.Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado.

§ 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à 

sociedade de advogados a que aquele pertença.

§ 2o Se não houver constituído advogado nos autos, o executado será 

intimado pessoalmente, de preferência por via postal.”

Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias previsto no art. 525 CPC, 

certifique-se.

Após, intime-se o exequente para requerer o que entende por direito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 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.: 384563 Nr: 20192-33.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO GOMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RALF RODRIGO VIEGAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO HENRIQUE 

COUTINHO DO SANTOS - OAB:12882/MT

 Considerando que o valor encontrado é irrisório e não cobre o custo da 

execução, promovo o desbloqueio Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 762940 Nr: 15493-91.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MULTIBAR COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA HOTÉIS E 

RESTAURANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. SILVA BARBOSA E MARMITARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE PERES DO PINHO - 

OAB:8.065/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO 

- OAB:6508/MT

 Penhora parcialmente frutífera.

 Oficie-se à Conta Única para vinculação.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 403930 Nr: 36457-13.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DIST. DE 

DIREITOS AUTORAIS/ECAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA 

DESENVOLVIMENTO ARTÍSTICO CULTURAL INFORMATIVO E SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE YULIKA YANAGUI 

OLIVEIRA - OAB:15.647, JÉSSICA FRANCISQUINI - OAB:18351, 

MARCOS ADRIANO BOCALAN - OAB:9566/MT, PATRICK ALVES 

COSTA - OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte ré foi citada na fase 

de conhecimento e não apresentou defesa, tampouco constituiu 

advogado.

Nos termos do art. 513, §2º, inc. II do CPC/2015, a devedora deve ser 

intimada por carta com aviso de recebimento para cumprimento da 

sentença.

Assim, indefiro o pedido constantes nos itens “b” e “c” de p. 262, eis que a 

executada deve ser, primeiro, intimada.

Intime-se a devedora por carta precatória para pagamento da importância 

declinada no prazo de quinze dias.

Decorrido o prazo sem pagamento, os demais pedidos serão analisados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1147197 Nr: 30498-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFICIO MARIA JOAQUINA DE MORAES, 

LUIZ FERNANDO VIEGAS BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREMILDA NUNES FERRAZ MUZZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ESPIRITO SANTO DE 

OLIVEIRA - OAB:2781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE GAÍVA 

MUZZI - OAB:8337-MT

 Numeração Única: 30498-17.2016.811.0041

Código: 1147197

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, revendo os livros findos e em andamento desta Quinta Vara 

Cível, que perante este Juízo e escrivania se processam os autos de 

Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO, registrados sob nº 

30498-17.2016.811.0041, distribuídos em 02/06/2008, em que figuram 

como parte autora CONDOMÍNIO EDIFICIO MARIA JOAQUINA DE MORAES 

e parte ré CREMILDA NUNES FERRAZ MUZZI, cujo valor da causa é de R$ 

43.555,41 (quarenta e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e 

quarenta e um centavos).

Certifico também que, em 12/03/2018, foi proferido despacho 

determinando a intimação da 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.

Certifico ainda que os autos foram retirados em carga pelo advogado 

EDGAR DO ESPIRITO SANTO OLIVEIRA em 26/04/2018, tendo sido o 

mesmo sido intimado para efetuar a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada 

as penalidades previstas, sendo que o ato foi disponibilizado no D DJE nº 

10257, de 16/05/2018 e publicado no dia 17/05/2018, não tendo sido os 

autos devolvidos até esta data.

Por fim, faço da presente concluso para ciência e novas deliberações.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER

Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 228993 Nr: 36153-53.2005.811.0041

 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: CÉLIA MARIA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILMARA DOS SANTOS LEITE, MARIO DIAS DE 

OLIVEIRA, MONIC HIONE NASCIMENTO SILVA, NEUZA AVELINO DE FARIA 

OLIVEIRA, MARCIA REGINA DE ARRUDA, ARILDO DE ALMEIDA 

RODRIGUES, JOELI BELEM DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Numeração Única: 36153-53.2005.811.0041

Código: 228993

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, revendo os livros findos e em andamento desta Quinta Vara 

Cível, que perante este Juízo e escrivania se processam os autos de 

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, registrados sob nº 36153-53.2005.811.0041, distribuídos em 

07/12/2005, em que figuram como parte autora CÉLIA MARIA FERREIRA e 

parte ré SILMARA DOS SANTOS LEITE, MARIO DIAS DE OLIVEIRA, NEUZA 

AVELINO DE FARIA OLIVEIRA, MARCIA REGINA DE ARRUDA, MONIC 

HIONE NASCIMENTO SILVA, ARILDO DE ALMEIDA RODRIGUES e JOELI 

BELEM DE SOUZA, cujo valor da causa é de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Certifico também que, em 12/03/2018, foi proferido despacho 

determinando a intimação da autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifeste sobre a sua legitimidade, arrole e qualifique TODOS os 

ocupantes dos imóveis edificados no terreno objeto da presente, bem 

como acoste matricula atualizada do bem objeto do litigio.

Certifico ainda que os autos foram retirados em carga pelo advogado 

JOAO FERNANDES DE SOUZA em 24/04/2018, tendo sido o mesmo sido 

intimado para efetuar a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas, 

sendo que o ato foi disponibilizado no DJE nº 10272, de 11/06/2018 e 

publicado no dia 12/06/2018, não tendo sido os autos devolvidos até esta 

data.

Por fim, faço da presente concluso para ciência e novas deliberações.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER

Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 230397 Nr: 37323-60.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETE RODRIGUES BARROCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABSMMT ASSOCAIAÇAO BENEFICENTE DE 

SAUDE DOS MILITARES DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 Numeração Única: 37323-60.2005.811.0041

Código: 230397

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, revendo os livros findos e em andamento desta Quinta Vara 

Cível, que perante este Juízo e escrivania se processam os autos de 

Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO, registrados sob nº 37323-60.2005.811.0041, distribuídos em 

27/12/2005, em que figuram como parte autora ELIZABETE RODRIGUES 

BARROCO e parte ré ABSMMT ASSOCAIAÇAO BENEFICENTE DE SAUDE 

DOS MILITARES DE MATO GROSSO, cujo valor da causa é de R$ 

74.060,46 (setenta e quatro mil e sessenta reais e quarenta e seis 

centavos).

Certifico também que, em 23/03/2018, foi proferida sentença 

homologatória.

Certifico ainda que os autos foram retirados em carga pelo advogado 

JOAO FERNANDES DE SOUZA em 15/06/2018, tendo sido o mesmo sido 

intimado para efetuar a devolução dos autos que se encontram em seu 

poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas, 

sendo que o ato foi disponibilizado no DJE nº 10290, de 09/07/2018 e 

publicado no dia 10/07/2018, não tendo sido os autos devolvidos até esta 

data.

Por fim, faço da presente concluso para ciência e novas deliberações.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER

Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 881978 Nr: 18000-54.2014.811.0041

 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: ALEX SANDRO MIRANDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY MAYARA DA PENHA 

NOVAIS ASSUNÇÃO - OAB:17.547/MT, SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para se 
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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.: 1029056 Nr: 36322-88.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SAINT LAURENT, MARIA 

ADILES MOREIRA RODER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA CARVALHO LEITE PINTO, LETICIA DE 

CARVALHO LEITE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS 

BRAZÃO - OAB:6628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 36322-88.2015.811.0041

Código: 1029056

Vistos e etc.

Intime-se o exequente para dar prosseguimento no feito, requerendo o que 

entender por direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 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.: 1117147 Nr: 17550-43.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATILIO FACIONI

 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

 Fixo como ponto controvertido se o autor, em decorrência do acidente de 

transito de 02/02/2016, adquiriu invalidez permanente. Para tanto, defiro a 

produção de prova pericial requerido pelas partes.Nomeio como perito do 

Juízo o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, médico, com endereço 

profissional na Rua 24 de Outubro, n°827, sala 8, galeria 24 de outubro, 

Bairro Popular ,  Nesta Capi ta l ,  te lefone:  65 9972-1818, 

e-mail:robertoazevedo1958@gmail.com, o qual deverá esclarecer se a 

parte autora está inválida permanentemente, de forma total ou parcial, 

devendo responder, ainda, aos quesitos formulados pelas partes.Quanto 

aos honorários periciais, levando em consideração a complexidade da 

perícia e o exímio trabalho executado pelos peritos nomeados por este 

juízo, arbitro os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais).Como a perícia foi 

requerida por ambas as partes, esta deverá ser rateada 

proporcionalmente entre elas. Contudo, sendo o autor beneficiário da 

justiça gratuita, a perícia devera ser paga integralmente, pela ré, se a ação 

for julgada procedente. Porém, o Estado deverá paga-la, caso a ação seja 

julgada improcedente.Intime-se a ré para depositar 50% dos honorários 

periciais.A ré já apresentou seus quesitos à p. 35/36. Assim, intime-se o 

autor para apresentar seus quesitos, no prazo de 05 (cinco) dias.No 

mesmo prazo, devem as partes para indicar assistente técnico.Concedo o 

prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo.Cumpram-se as 

determinações acima. Após, solicite-se ao perito nomeado local e data 

para o início da perícia.Cuiabá, 24 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.: 395704 Nr: 30621-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: STEEL ROL COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUZ AZUL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CASSIUS BISCALDI - 

OAB:153343

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, fornecer o resumo da inicial em arquivo no formato WORD, no 

endereço de e-mail desta 5ª Secretaria Cível: cba.5civel@tjmt.jus.br, a fim 

de possibilitar a expedição do edital de citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1295175 Nr: 6649-45.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANITA JANE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DEISE TORINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única: 6649-45.2018.811.0041

Código: 1295175

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, revendo os livros findos e em andamento desta Quinta Vara 

Cível, que perante este Juízo e escrivania se processam os autos de 

Embargos->Recursos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO, registrados 

sob nº 6649-45.2018.811.0041, distribuídos em 11/04/2018, em que 

figuram como parte autora JOANITA JANE DE PAULA e parte ré Maria 

Deise Torino, cujo valor da causa é de R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e 

quinhentos reais).

Certifico também que em 23/04/2018, fora proferido decisão determinando 

o apensamento ao feito executivo de código 850375. Concedendo à 

embargante os benefícios da justiça gratuita. Recebendo os embargos 

sem efeito suspensivo. Intimando a embargada para, querendo, 

apresentar impugnação, no prazo de quinze dias (art. 920, inc. I, do CPC).

Certifico ainda que os autos foram retirados em carga pela advogada 

MARIA DEISE TORINO em 11/05/2018, tendo sido a mesma sido intimada 

para efetuar a devolução dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas, 

sendo que o ato foi disponibilizado no DJE nº 10272, de 11/06/2018 e 

publicado no dia 12/06/2018, não tendo sido os autos devolvidos até esta 

data.

Por fim, faço dos autos conclusos para ciência e novas deliberações.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 830173 Nr: 35897-32.2013.811.0041

 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: ALAN ROBERTO CORTEZ, ELIS REGINA GOMES 

CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDIR DA SILVA RODRIGUES, IMOBILIÁRIA 

CATARINENSE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARILDO PEREIRA - 

OAB:10237/MT, RONIZE ANTONIO BARBOSA - OAB:13764-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que se trata de ação de usucapião ajuizada em 2013, 

processo incluso na Meta 02 do CNJ, e que pende de citação do réu 

Waldir da Silva Rodrigues, indefiro o pedido de p. 125.

Concedo o prazo de cinco dias para que a parte autora apresente o 

endereço atualizado para citação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 850375 Nr: 53441-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANITA JANE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Numeração Única: 53441-33.2013.811.0041

Código: 850375

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, revendo os livros findos e em andamento desta Quinta Vara 

Cível, que perante este Juízo e escrivania se processam os autos de 

Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO, registrados sob nº 53441-33.2013.811.0041, 

distribuídos em 27/11/2013, em que figuram como parte autora MARIA 

DEISE TORINO e parte ré Joanita Jane de Paula, cujo valor da causa é de 

R$ 87.500,00 (oitenta e sete mil e quinhentos reais).

Certifico também que em 12/09/2017, fora proferido despacho 

determinando o desentranhamento dos embargos do devedor para que 

seja feita sua distribuição, conforme determina o art. 914,§ 1º do CPC.

Certifico ainda que os autos foram retirados em carga pela advogada 

MARIA DEISE TORINO em 11/05/2018, tendo sido a mesma sido intimada 

para efetuar a devolução dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas, 

sendo que o ato foi disponibilizado no DJE nº 10272, de 11/06/2018 e 

publicado no dia 12/06/2018, não tendo sido os autos devolvidos até esta 

data.

Igualmente, certifico que os referido autos encontram-se apensados aos 

autos de código 846396, sendo que o mesmo se encontra em carga com a 

referida advogada, além do prazo previsto.

Por fim, faço dos autos conclusos para ciência e novas deliberações.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER

Gestora Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 846396 Nr: 50015-13.2013.811.0041

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANITA JANE DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA- 

CUIABA - OAB:

 Numeração Única: 50015-13.2013.811.0041

Código: 846396

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, revendo os livros findos e em andamento desta Quinta Vara 

Cível, que perante este Juízo e escrivania se processam os autos de 

Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA 

CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR, registrados sob nº 50015-13.2013.811.0041, distribuídos em 

08/11/2013, em que figuram como parte autora MARIA DEISE TORINO e 

parte ré Joanita Jane de Paula, cujo valor da causa é de R$ 87.500,00 

(oitenta e sete mil e quinhentos reais).

Certifico também que em 12/09/2017, fora proferido despacho 

determinando o desentranhamento da petição de fls. 215/227 para ser 

juntada aos autos de embargos do devedor, que deverão ser distribuídos, 

conforme decisão proferida nos autos da execução código 850375.

Certifico ainda que os autos foram retirados em carga pela advogada 

MARIA DEISE TORINO em 11/05/2018, tendo sido a mesma sido intimada 

para efetuar a devolução dos autos que se encontram em seu poder além 

do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua devolução, 

observando-se que, caso não atendida a presente intimação, serão 

promovidos todos os atos necessários para expedição de MANDADO DE 

BUSCA E APREENSÃO, bem como aplicada as penalidades previstas, 

sendo que o ato foi disponibilizado no DJE nº 10272, de 11/06/2018 e 

publicado no dia 12/06/2018, não tendo sido os autos devolvidos até esta 

data.

Igualmente, certifico que os referido autos encontram-se apensados aos 

autos de código 850375, sendo que o mesmo se encontra em carga com a 

referida advogada, além do prazo previsto.

Por fim, faço dos autos conclusos para ciência e novas deliberações.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

LYGIA MARINHO FONTES XAVIER

Gestora Judiciária

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 894421 Nr: 26169-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOESTE IMPLEMENTOS DE TRANSPORTES LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUSTOLIN E BRUSTOLIN LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA S. CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057, JACKSON NICOLA MAIOLINO - 

OAB:17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 3 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BRUSTOLIN E BRUSTOLIN LTDA - EPP, 

CNPJ: 05372361000182, Inscrição Estadual: 13.212.647-8. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 3 (três) dias, contados da expiração do prazo 

deste edital, pagar o débito abaixo descrito, com atualização monetária e 

juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar o total do 

débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

Resumo da Inicial: Trata-se de uma ação de Execução de Título 

Extrajudicial, em que o Exequente é credor do Executado de uma quantia 

que perfaz o montante de R$ 2.395,75 (três mil, trezentos e noventa e 

cinco reais e setenta e cinco centavos), não atualizados, referente à 

quantia de 02 (duas) duplicatas de venda mercantil, emitidas em desfavor 

do Executado, com vencimentos de 15 e 17 de junho de 2013, cujo qual, 

as mercadorias foram devidamente entregues e recebidas pelo 

Executado, onde chegando o vencimento das duplicatas não houve o 

pagamento pelo Executado, sendo que as referidas duplicatas foram 

devidamente protestadas e o Executado não se opôs ao protesto. No 

contexto, o Exequente já utilizou todos os meios possíveis na tentativa de 

se buscar um acordo para o pagamento do débito que lhe é devido, porém, 

todas as tentativas restaram infrutíferas. Todavia, tende o Exequente 

buscar seus direitos perante este r. Juízo através da propositura da 

presente Execução de Título Extrajudicial, cuja decisão deste juízo em 

18/06/2018 foi que fosse realizada a citação da executada para no prazo 

de 03 (três) dias pagar o débito de R160$ 3.408,12 (três mil quatrocentos 

e oito reais e doze centavos) atualizado até a propositura da presente 

ação, mais as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

10% sobre o valor do débito, sob pena de penhora e imediata avaliação a 

ser efetuada pelo Senhor Oficial de Justiça. Nestes termos, pede 

deferimento.

 - Custas Processuais: R$ 0,00 - Valor Total: R$ 3.408,12 - Valor 

Atualizado: R$ 3.408,12 - Valor Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Processo n° 26169-30.2014.811.0041Código: 

894421Vistos e etc.Diante das varias tentativas infrutíferas de citação da 

executada, bem como as diversas buscas de endereços já realizadas, 

DEFIRO citação deste por edital. Cite-se por edital, nos termos do art. 257 

do Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, as rés.Citado, 

por edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, desde já, em 

consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio 

como curador especial o Defensor Público que atua perante esta Vara.O 

art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da citação por 

edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.Na consulta n.º 20/2016 - CIA0068935-56.2016 a 

Corregedoria Geral de Justiça cientificou :“O DOF prestou informações, 

dando conta que ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida 

plataforma para publicações dos editais de citações, bem como colacionou 

alguns exemplos de decisões que vêm sendo adotadas em razão da 

aludida indisponibilidade.”“Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a 

disponibilização dos editais na rede mundial de computadores, por meio da 

publicação no DJE (Diário de Justiça Eletrônico).”Desta forma, como ainda 

não há regulamentação por parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no 

DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais formalidades do inciso II do 
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art. 257 do CPC/2015.O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, 

também deverá ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos 

termos do parágrafo único do art. 257 do CPC/2015.Cumpra-se expedindo 

o necessário.Expeça-se o necessário.Cuiabá, 26 de outubro de 2017.ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

expirado o prazo deste edital de citação, terá(terão) o prazo de 15 

(quinze) dias para opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Eduardo Vieira 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 443476 Nr: 19091-24.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAXVINIL TINTAS E VERNIZES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDORY TINTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALDORY TINTAS LTDA, CNPJ: 

82708124000190. 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: O autor é credor do réu na importância principal de R$ 

22.908,00 (vinte e dois mil novecentos e e oito reais), representado pelos 

cheques nº 853109, 853110, 853111, 853112, 853113 e 853132, sacados 

contra sua conta corrente nº 8.583-9,, Banco do Brasil, Agência 1489, 

vencidos em junho de 2001. Os títulos não foram liquidados, inadimplência 

essa que persiste até a presente data, ante o exposto, requer que Vossa 

Excelência determine a procedência total da ação com a condenação da 

ré ao pagamento dos valores inadimplidos e correspondentes 

atualizações, bem como custas processuais e honorários advocatícios de 

20%, caso não liquide suas obrigações no prazo legal assinalado no 

Mandado.

Despacho/Decisão: Processo n° 19091-24.2010.811.0041Código: 

443476Vistos e etc.Diante das varias tentativas infrutíferas de citação do 

réu, bem como as diversas buscas de endereços já realizadas, DEFIRO 

citação deste por edital. Cite-se por edital, nos termos do art. 257 do 

Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, as rés.Citado, por 

edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, desde já, em 

consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio 

como curador especial o Defensor Público que atua perante esta Vara.O 

art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da citação por 

edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.Na consulta n.º 20/2016 - CIA 0068935-56.2016 a 

Corregedoria Geral de Justiça cientificou:“O DOF prestou informações, 

dando conta que ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida 

plataforma para publicações dos editais de citações, bem como colacionou 

alguns exemplos de decisões que vêm sendo adotadas em razão da 

aludida indisponibilidade.”“Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a 

disponibilização dos editais na rede mundial de computadores, por meio da 

publicação no DJE (Diário de Justiça Eletrônico).”Desta forma, como ainda 

não há regulamentação por parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no 

DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais formalidades do inciso II do 

art. 257 do CPC/2015.O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, 

também deverá ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos 

termos do parágrafo único do art. 257 do CPC/2015.Cumpra-se expedindo 

o necessário.Expeça-se o necessário.Cuiabá, 19 de junho de 2018.ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Eduardo Vieira 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1023550 Nr: 33676-08.2015.811.0041

 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: GUSTAVO PARDO SALATA NAHSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEIA GOMES MILLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO NAHSAN - 

OAB:11.867-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LEIA GOMES MILLER, Cpf: 53784936172, 

Filiação: João Batista Gomes e Marlene Luzia Gomes, data de nascimento: 

28/11/1974, brasileiro(a), natural de Frutal-MG, viuvo(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: Objeto: AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Ação de 

cobrança de honorários contratuais e, também, sucumbenciais, proposta 

pelo autor relativo ao labor realizado no processo da QUINTA VARA CÍVEL 

DA CAMARCA DE CUIABÁ – MT, autos no. 1096-2009. Código 407086. O 

pedido de tutela antecipada foi deferida e foi penhorado no processo 

acima descrito, apenso à presente ação, o valor R$ 44.579,50 (quarenta e 

quatro mil quinhentos e setenta e nove reais e cinquenta centavos). 

Pedidos: Inicialmente a antecipação de tutela, inaudita autera pars, para 

penhorar o valor de R$ 44.579,50 (quarenta e quatro mil quinhentos e 

setenta e nove reais e cinquenta centavos) na capa dos autos no. 

1096-2009. Código 407086 da 5ª. Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT 

até a resolução da presente demanda, evitando assim, que o requerido 

retire todo o dinheiro depositado nos autos levando junto os honorários 

contratuais; No mérito requer a condenação do requerido ao pagamento 

do valor de R$ 44.579,50 (quarenta e quatro mil quinhentos e setenta e 

nove reais e cinquenta centavos) acrescidos de juros e correção 

monetária; Requer a condenação do requerido ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em razão da presente ação; 

Requer os benefícios da justiça gratuita, uma vez que, o autor encontra-se 

desempregado e enquadra-se como beneficiário na forma da Lei. Valor da 

Causa: R$ 44.579,50 (quarenta e quatro mil quinhentos e setenta e nove 

reais e cinquenta centavos).

Despacho/Decisão: Processo n° 33676-08.2015.811.0041Código: 

1023550Vistos e etc.Diante das varias tentativas infrutíferas de citação do 

réu, bem como as diversas buscas de endereços já realizadas, DEFIRO 

citação deste por edital. Cite-se por edital, nos termos do art. 257 do 

Código de Processo Civil, no prazo de 30 (trinta) dias, as rés.Citado, por 

edital, e certificado a não manifestação no prazo legal, desde já, em 

consonância com o art. 72°, §2°, do Código de Processo Civil, nomeio 

como curador especial o Defensor Público que atua perante esta Vara.O 

art. 257, inciso II do CPC/2015 estabelece como requisito da citação por 

edital, a publicação na rede mundial de computadores, no sítio do 

respectivo tribunal e plataforma de editais do CNJ, que deve ser 

certificado nos autos.Na consulta n.º 20/2016 - CIA 0068935-56.2016 a 

Corregedoria Geral de Justiça cientificou:“O DOF prestou informações, 

dando conta que ainda não foi disponibilizado pelo CNJ a referida 

plataforma para publicações dos editais de citações, bem como colacionou 

alguns exemplos de decisões que vêm sendo adotadas em razão da 

aludida indisponibilidade.”“Por certo, no âmbito do TJMT, já é feita a 

disponibilização dos editais na rede mundial de computadores, por meio da 

publicação no DJE (Diário de Justiça Eletrônico).”Desta forma, como ainda 

não há regulamentação por parte do CNJ, o edital deverá ser publicado no 
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DJE pelo TJMT, ficando dispensadas as demais formalidades do inciso II do 

art. 257 do CPC/2015.O edital de citação/intimação, com prazo de 30 dias, 

também deverá ser publicado em jornal local de ampla circulação, nos 

termos do parágrafo único do art. 257 do CPC/2015.Cumpra-se expedindo 

o necessário.Expeça-se o necessário.Cuiabá, 19 de junho de 2018.ANA 

PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Lucas Eduardo Vieira 

Oliveira, digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Lygia Marinho Fontes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1095055 Nr: 8414-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO GREIQUE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIOVALDO ALBERICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8616/O

 Processo nº. 8414-22.2016.811.0041- Código 1095055

Vistos e etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova 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, 24 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.: 931555 Nr: 50160-35.2014.811.0041

 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: AMÉLIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO JOSÉ PEIXOTO VELLOZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos a legislação vigente e do art. 482,VI da CNGC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a certidão do Oficial de 

Justiça de fl. 163.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 840536 Nr: 44909-70.2013.811.0041

 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: ESPOLIO DE MARILAINE ROSA PEDROLLO VIEIRA, 

CINTIA PEDROLLO VIEIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE 

- OAB:17.133-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado pela parte requerida às 

fls. 127/156 é tempestivo. Em assim sendo, Nos termos da legislação 

vigente e do artigo 482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho 

intimação à parte requerente para apresentar suas contrarrazões ao 

Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 29774 Nr: 5513-09.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS GABRIEL, Cleber Reis Gabriel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PEDRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, YURI FLORES DA CUNHA FREITAS - 

OAB:23.024

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CERRI BUDOIA - 

OAB:10960-B/MT, PAULO HUMBERTO BUDOIA - OAB:3.339-A/MT

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1068319 Nr: 54652-36.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PLASNEW UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL GONÇALVES DE BARROS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSE BROGLIO - 

OAB:114.368/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência do Oficial 

de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.

Esclareço que o recolhimento deverá ser realizado através do link 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao .

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 812957 Nr: 19439-37.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIA VERDE COMERCIO E RECICLAGEM DE 

PAPÉIS LTDA EPP, AURISTELA CARMELITA SILVA MARTELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LENINE JOSE DE FIGUEIREDO - 

OAB:3729/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT

 Certifico que os Embargos de Declaração apresentados pela parte 

requerente às fls.125/128 são tempestivos. Sendo assim, nos termos da 

legislação vigente e do artigo 482,VI da CNGC, impulsiono o presente feito 

com a finalidade de intimar às partes requerentes para ofertar suas 

contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 817890 Nr: 24309-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 
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Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEZ NERES DA SILVA

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

LTDA

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

OAB:12.790-A/MT

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

OAB:OAB/MT 4635

 Processo nº 24309-28.2013.811.0041

Código 817890

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Valdez Neres da Silva 

em face de Expresso NS Transportes Urbanos Ltda. 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 CPC), 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 tiverem procuradores constituídos nos autos, ressalvando a 

possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação para 

cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso de 

recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação da devedora somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do CPC e tiverem 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 CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se a devedora não efetuar tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que a 

executada, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 24 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.: 723850 Nr: 19464-21.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON SANTANA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLÓVIS SCHIMANOSKI, MARCIA CRISTINA 

PEREIRA GOULART SCHIMANOSKI, CÉSAR SCHIMANOSKI, SCHIMANOSKI 

COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR PEREIRA ROSA - 

OAB:OAB/MT 12.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDEMIRO SANTANA 

FERREIRA - OAB:897/MT

 Processo nº 19464-21.2011.811.0041

Código 723850

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Nilson Santana Lima 

em face de Clóvis Schimanoski, Marcia Cristina Pereira Goulart 

Schimanoski, César Schimanoski e Schimanoski Comercio e 

Representação Ltda. Assim, promovam-se as devidas anotações, na capa 

autos e sistema Apolo.

Intimem-se os devedores, através de seus patronos, para cumprimento da 

obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 513, § 2º do CPC), efetuando 

o pagamento do valor indicado no demonstrativo discriminado e atualizado 

do crédito.

Na hipótese de os devedores serem representados pela Defensoria 

Pública ou quando não tiverem procuradores constituídos nos autos, 

ressalvando a possibilidade do inciso IV do art. 513 do CPC, a intimação 

para cumprimento da sentença deverá ser realizada por carta com aviso 

de recebimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

 A intimação dos devedores somente será realizada por edital, quando, 

citados na forma do art. 256 do CPC e tiverem 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 CPC.

Em caso de pagamento parcial a multa e honorários recairá somente sobre 

o saldo remanescente (art. 523, § 2º o do CPC).

Por fim, se os devedores não efetuarem tempestivamente o pagamento 

voluntário, expeça-se mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os 

atos de expropriação, como impõe o § 3º do art. 523 do CPC.

Deverá constar no mandado de intimação que, decorrido o prazo sem o 

pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que os 

executados, independente de penhora ou nova intimação, apresentem 

querendo, sua impugnação nos próprios autos, na forma prevista no art. 

525 do CPC.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá 24 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.: 441586 Nr: 18021-69.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SCHMIDEL & ASSOCIADOS - ADVOCACIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON LUIS GONÇALVES, JOCKEY CLUB 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945, LISIANE VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL - 

OAB:9358/MT

 Processo nº 18021-69.2010.811.0041

Código 441586

Vistos

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios 

sucumbenciais requerido por Schmidel & Associados - Advocacia em face 

de Anderson Luiz Gonçalves. Assim, promovam-se as devidas 

anotações, na capa autos e sistema Apolo.

Intime-se o devedor, 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 o devedor ser representado 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 do devedor 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 o devedor 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 o 

executado, 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, 24 de julho de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 802241 Nr: 8704-42.2013.811.0041

 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: JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - CUIABÁ I - SPE LTDA, RODOBENS NEGOCIOS 

IMOBILIARIOS S/A SISTEMA FACIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO TADEU MONTEIRO 

BASTOS - OAB:3853/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ WALTER FERREIRA 

JÚNIOR - OAB:152.165/SP

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 178/212 é 

tempestivo. Em assim sendo, Nos termos da legislação vigente e do artigo 

482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte 

autora para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 743496 Nr: 40476-91.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSINETE MARIA DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNITINS - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO 

TOCATINS, CENTRO AMAZÔNICO DE ENSINO PESQUISA E EXTINÇÃO - 

CAEPE, EDUCON - SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO CONTINUADA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:18.609, RAFAEL KRUEGER - OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KLÉDSON DE MOURA LIMA - 

OAB:4.111-B

 Vistos etc.

Visando ao saneamento e ao encaminhamento da instrução do feito, em 

atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015, ao Princípio da 

Não surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei adjetiva, 

intimem-se as partes para, em 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 

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).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1095055 Nr: 8414-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGÉRIO GREIQUE MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIOVALDO ALBERICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON FERREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8616/O

 Autos n.º 1095055 – Monitória.

 Vistos etc.

Visando à segura apreciação do pedido de AJG formulado na inicial, 

determino que o autor seja intimado para, no prazo de 10 (dez) dias, trazer 

aos autos comprovantes da condição financeira noticiada na espécie.

 Intime-se.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 14 de março de 2016.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012916-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DENIS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012916-16.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c 

indenização por danos morais com pedido de liminar proposta por Airton 

Denis da Costa contra a Banco BMG S/A, todos devidamente qualificados 

nos autos. Em síntese, relata o autor que é servidor publico do Estado de 

Mato Grosso e que ao examinar o seu holerite, verificou a existência de 02 

débitos, um no valor de R$19,27 e outro de R$14,88 referentes a dois 

contratos de empréstimos, o primeiro de R$649,72 e segundo de 

R$492,03, os quais afirma não ter contratado. Relata que procurou a ré e 

realizou uma declaração manuscrita para análise da instituição financeira, 

que até o momento não retornou o seu pedido. Assevera que ao buscar 

mais informações sobre os empréstimos, viu que os instrumentos 

possuem assinaturas diversa da comumente utilizada pelo autor. Confirma 

que no ano de 2013 e 2014 os valores referentes aos empréstimos 

objetos da presente ação foram creditados em sua conta, e que após tal 

movimentação imediatamente se dirigiu à um correspondente do banco 

réu, requerendo o estorno e o cancelamento do contrato, contudo, não foi 

atendido até o presente momento. Sustenta que nunca contratou os 

referidos empréstimos e/ou autorizou os descontos em sua folha de 

pagamento, e que estes podem ter sido realizados de forma fraudulenta. 

Diante disso, postula a concessão de tutela provisória de urgência para 

que a ré se abstenha de descontar da folha de pagamento do autor as 

parcelas correspondente aos contratos objeto da presente ação. A inicial 

veio acompanhada de diversos documentos. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Decido. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao autor, nos 

termos do art. 98 do CPC/15. A tutela almejada pelo autor é regulada pelo 

art. 294 do CPC, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada pelo 

autor, de acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 
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direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Nota-se dos autos que a parte autora não demonstrou o 

periculum in mora, nem o fumos boni iuris, pois o contrato pactuado entre 

as partes e que está anexada nos autos, possui uma assinatura 

semelhante a declaração exarada pelo autor sob o ID 13179333. Ademais, 

o autor confessa que recebeu os valores nos anos de 2013 e 2014 e não 

informa se os devolveu ao Banco Réu. Desta forma, prudente aguardar o 

contraditório para maior compreensão sobre os fatos. Saliento ainda que 

os descontos estão sendo realizados desde o ano de 2013, inexistindo o 

prejuízo da demora. Desta forma, não tendo o autor demonstrado a 

presença dos requisitos autorizadores, o indeferimento da tutela 

antecipada é medida que se impõe. Nesse sentido a jurisprudência: " 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE 

RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Não restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado 

pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano 

ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na decisão 

agravada. (AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Designo 

audiência de conciliação para o dia 14/08/2018 às 12:30 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 ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 17 de maio de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012916-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AIRTON DENIS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO JOAO ZANATA OAB - MT0008360A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1012916-16.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição do indébito c/c 

indenização por danos morais com pedido de liminar proposta por Airton 

Denis da Costa contra a Banco BMG S/A, todos devidamente qualificados 

nos autos. Em síntese, relata o autor que é servidor publico do Estado de 

Mato Grosso e que ao examinar o seu holerite, verificou a existência de 02 

débitos, um no valor de R$19,27 e outro de R$14,88 referentes a dois 

contratos de empréstimos, o primeiro de R$649,72 e segundo de 

R$492,03, os quais afirma não ter contratado. Relata que procurou a ré e 

realizou uma declaração manuscrita para análise da instituição financeira, 

que até o momento não retornou o seu pedido. Assevera que ao buscar 

mais informações sobre os empréstimos, viu que os instrumentos 

possuem assinaturas diversa da comumente utilizada pelo autor. Confirma 

que no ano de 2013 e 2014 os valores referentes aos empréstimos 

objetos da presente ação foram creditados em sua conta, e que após tal 

movimentação imediatamente se dirigiu à um correspondente do banco 

réu, requerendo o estorno e o cancelamento do contrato, contudo, não foi 

atendido até o presente momento. Sustenta que nunca contratou os 

referidos empréstimos e/ou autorizou os descontos em sua folha de 

pagamento, e que estes podem ter sido realizados de forma fraudulenta. 

Diante disso, postula a concessão de tutela provisória de urgência para 

que a ré se abstenha de descontar da folha de pagamento do autor as 

parcelas correspondente aos contratos objeto da presente ação. A inicial 

veio acompanhada de diversos documentos. Os autos vieram conclusos. 

É o relatório. Decido. DEFIRO os benefícios da justiça gratuita ao autor, nos 

termos do art. 98 do CPC/15. A tutela almejada pelo autor é regulada pelo 

art. 294 do CPC, que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela 

provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em 

caráter antecedente ou incidental.” In casu, a pretensão almejada pelo 

autor, de acordo com a nova sistemática processual, diz respeito à 

concessão da tutela provisória de urgência, eis que busca uma atuação 

pronta e eficaz do judiciário. Contudo, para sua concessão faz-se 

indispensável o preenchimento dos requisitos constantes no art. 300 e 

parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

Nota-se que os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a 

existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo 

muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora. 

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme 

Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que 

autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o 

direito é provável para conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é 

necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o 

ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido 

ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler 

as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) Nota-se dos autos que a parte autora não demonstrou o 

periculum in mora, nem o fumos boni iuris, pois o contrato pactuado entre 

as partes e que está anexada nos autos, possui uma assinatura 

semelhante a declaração exarada pelo autor sob o ID 13179333. Ademais, 

o autor confessa que recebeu os valores nos anos de 2013 e 2014 e não 

informa se os devolveu ao Banco Réu. Desta forma, prudente aguardar o 

contraditório para maior compreensão sobre os fatos. Saliento ainda que 

os descontos estão sendo realizados desde o ano de 2013, inexistindo o 

prejuízo da demora. Desta forma, não tendo o autor demonstrado a 

presença dos requisitos autorizadores, o indeferimento da tutela 

antecipada é medida que se impõe. Nesse sentido a jurisprudência: " 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO – SUSPENSÃO DE 

RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS 

REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. Não restou evidenciado a plausibilidade do direito alegado 

pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo de dano 

ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na decisão 

agravada. (AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) Com estas considerações e 
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fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Designo 

audiência de conciliação para o dia 14/08/2018 às 12:30 horas, que será 

realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de 

Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na Rua 

Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político 

Administrativo. Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na 

pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3º do CPC. Cite-se e 

intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 17 de maio de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1020409-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCIA HIPOLITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYHANA SHINO TADA ROJAS OAB - MT24379/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO DEVILLART AGUIAR JUNIOR (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n. 1020409-44.2018.811.0041 DECISÃO Trata-se de 

ação de imissão de posse com pedido de tutela antecipada proposta por 

Maria Lucia Hipólito contra Marcos Antonio Devillaert Aguiar Junior e 

cônjuge, todos qualificados nos autos. Relata a autora ter adquirido o 

apartamento n. 32, Bloco 03, Edifício Ímola, situado no Bairro Parque das 

Nações, em Cuiabá – MT e matriculado sob n. 96.340, CRI do 2º Ofício de 

Cuiabá. Referido imóvel foi adquirido através de um leilão da Caixa 

Econômica Federal, cujo valor de R$ 82.000,00 (oitenta e dois mil reais) foi 

integralmente pago. Informa que após a arrematação tentou de todas as 

formas que o réu desocupasse o imóvel de forma pacífica, mas não 

obteve êxito. Aduz que o réu chegou, inclusive, a exigir quantias em 

dinheiro para poder desocupar o apartamento, o que considera absurdo. 

Postula a concessão de antecipação de tutela de urgência para expedir, 

liminarmente, o mandado de imissão de posse, a ser cumprido por oficial 

de justiça, para desocupação do imóvel pelos possuidores de má-fé, com 

autorização de reforço policial, arrombamento e liberação na portaria do 

imóvel. É o relatório. Decido. Por esta via, pretende a autora a concessão 

liminar de tutela provisória de urgência, para determinar que a expedição 

de mandado de imissão de posse do apartamento n. 32, Bloco 03, Edifício 

Ímola, situado no Bairro Parque das Nações, nesta Capital, em seu favor. 

Ao que consta dos autos, a autora adquiriu o referido imóvel da Caixa 

Econômica Federal, conforme Escritura Pública de Compra e Venda. 

Assim, a autora é proprietária do imóvel em questão (ID 14270515). Para a 

concessão da tutela provisória de urgência, 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. O ordenamento 

civil vigente assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor de 

seus bens, e de reavê-los do poder de quem quer que injustamente os 

possua, nos termos do art. 1.228 do Código Civil. A teor da legislação civil, 

comprovado o domínio da autora e a posse injusta do réu, a proprietária 

não possuidora tem o direito de reaver a coisa do possuidor não 

proprietário. O conceito de posse injusta, na ação de imissão de posse, 

prescinde dos quesitos da violência, precariedade ou clandestinidade, 

configurando-se, tão-somente, pela demonstração de que o réu não 

possui título de domínio ou qualquer outro que justifique juridicamente sua 

ocupação. Portanto, presentes os requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela provisória e havendo risco ao resultado útil do 

processo, caracterizado pelo fato de a autora não estar exercendo seus 

direitos de propriedade sobre o imóvel, plenamente cabível o deferimento 

do pleito. Posto isto, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, nos 

termos do art. 294 c/c art. 300, § 2º, do Código de Processo Civil e 

DETERMINO a expedição de mandado de imissão da autora na posse do 

apartamento n. 32, Bloco 03, Edifício Ímola, situado no Bairro Parque das 

Nações, em Cuiabá – MT, o qual está matriculado sob n. 94.795, do 

Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária de 

Cuiabá. Expeça-se o necessário. Sem prejuízo do cumprimento do 

mandado de imissão de posse, nos termos do art. 334 e §§ do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 16/10/2018 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. Cuiabá, 18 de julho de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1009940-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARAKEN LOTUFO FERRAZ DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANE SILVA PEREIRA OAB - MT15867/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO ALVES DE ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1009940-36.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Trata-se 

ação de usucapião de bem móvel c/c com pedido de liminar para a 

transferência do veiculo requerido por Araken Lotufo Ferraz de Oliveira 

em face de Sebastião Alves de Almeida. Informa o autor que aquiriu o 

veiculo willys/Overland, placa NBY 9455, chassi 4522401480 há mais de 

07 anos de uma pessoa que não era o proprietário do bem, mas que tinha 

a sua posse e um documento do veiculo. Afirma que o veiculo, quando 

adquirido, estava sucateado e em baixo de uma arvore há mais de 10 

anos, tendo pago por ele a importância de R$12.000,00 (doze mil reais). 

Relata que antes de adquirir o bem, verificou e não constava qualquer 

restrição no veiculo, e tentou localizar o seu proprietário, contudo, todas 

as tentativas foram infrutíferas. Narra que desde a sua aquisição, há 07 

anos, guarda, conserva e restaura o veiculo, e que chegou a interpor uma 

ação de usucapião junto aos Juizados Especiais, contudo, o feito foi 

extinto, pois o seu proprietário não foi localizado. Sustenta que preenche 

todos os requisitos para a obtenção da propriedade do veiculo, visto que 

tem a posse mansa e pacifica há mais de 03 anos, e que vem mantendo o 

bem desde a sua aquisição. Aduz que ao foi impedido de retirar o 

documento do ano de 2018, diante da exigência do DETRAN-RO, onde o 

veiculo está registrado, de vistoria in loco. Diante do exposto, postula a 

concessãode tutela provisória de urgência para que seja “declarada a 

posse do autor sobre o veículo; declarada de imediato ao autor como fiel 

depositário do bem; determinada a expedição intimação do Detran-RO para 

emissão do documento e recibo de transferência e Determinada a 

Intimação do Detran-MT para realizar a imediata transferência do veículo 

em nome do autor sem que haja a necessidade de apresentação do recibo 

de compra e venda, considerando que o antigo proprietário do automóvel 
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encontra-se em local incerto e não sabido.” A inicial veio acompanhada de 

diversos documentos, sendo determinada a sua emenda sob o ID 

12741577. O autor emendou a inicial, informando os dados do réu, bem 

como recolheu as custas e taxas judiciais, reiterando o pedido liminar. Os 

autos vieram conclusos. É relatório. Decido. Defiro a emenda a inicial 

requerida. A tutela almejada pelo autor é regulada pelo art. 294 do CPC, 

que estabelece: “Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, 

cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou 

incidental.” In casu, a pretensão almejada pelo autor, de acordo com a 

nova sistemática processual, diz respeito à concessão da tutela provisória 

de urgência, eis que busca uma atuação pronta e eficaz do judiciário. 

Contudo, para sua concessão faz-se indispensável o preenchimento dos 

requisitos constantes no art. 300 e parágrafos do NCPC, quais sejam: Art. 

300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. § 1o Para a concessão da tutela de urgência, o 

juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para 

ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a 

caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não 

puder oferecê-la. § 2o A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. Nota-se que os requisitos para a 

concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos 

fumus boni iuris e o periculum in mora. Nesse sentido são os 

ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero: “A probabilidade que autoriza o emprego da 

técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – 

que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com 

os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que 

encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses 

elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para 

conceder tutela provisória. (...) A tutela provisória é necessária 

simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, 

continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano 

não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as 

expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como 

alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora 

pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo 

código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. 

p. 312 e 313.) O autor informa que o veiculo estava abandonado, 

sucateado e embaixo de uma árvore quando o adquiriu de uma pessoa 

que sequer era seu proprietário e cujo nome sequer declinou. Não há nos 

autos nenhuma declaração, fotografia, recibo de compra e/ou outro 

documento que comprove a posse do veiculo e/ou a sua aquisição. Os 

fatos narrados pelo autor são controversos, e não preenche os requisitos 

para obtenção da medida na forma pleiteada. Desta forma, não tendo o 

autor demonstrados a presença dos requisitos autorizadores, o 

indeferimento da tutela antecipada é medida que se impõe. Nesse sentido 

a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO 

– SUSPENSÃO DE RESTRIÇÃO DE VEÍCULOS - TUTELA DE URGÊNCIA – 

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. Não restou evidenciado a plausibilidade do direito 

alegado pelo agravante. Da mesma forma não ficou comprovado o perigo 

de dano ou risco a resultado útil do processo, como bem consignado na 

decisão agravada. (AI 154281/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

27/06/2017, Publicado no DJE 03/07/2017) Com estas considerações e 

fundamentos, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. Designo 

audiência de conciliação para o dia 14/08/2018 às 11:30 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 ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência 

legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC. Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8º 

do CPC. As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, 

conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC. Não havendo autocomposição, o 

prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da 

audiência de conciliação, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de 

apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, 

presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas 

pela parte autora. Decorrido o prazo para apresentação da contestação, 

intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar 

a contestação. Intimem-se todos. Cuiabá, 17 de maio de 2018 ANA PAULA 

DA VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005269-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO FIORIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1005269-04.2017.8.11.0041 SENTENÇA CARLOS 

ALBERTO FIORO propôs ação de cobrança de benefício do seguro 

obrigatório em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos 

devidamente qualificados na exordial. O autor alega que em 09 de março 

de 2016 foi vítima de acidente automobilístico, sofrendo lesões no ombro e 

sequela neurológica, resultando na incapacidade parcial permanente, 

conforme atesta boletim de ocorrência, laudo médico, e histórico clínico. 

Requer a procedência da ação para que a ré seja condenada ao 

pagamento de até R$ 13.500,00, referente ao seguro obrigatório por 

invalidez permanente. A inicial foi instruída com cópia de documentos 

pessoais, procuração, boletim de ocorrência, boletim de atendimento, 

histórico médico. Audiência de conciliação realizada pela Central de 

Conciliação, oportunidade em que foi realizado o exame pericial (Id 

9596198). O réu apresentou defesa e requereu, preliminarmente, a 

alteração do pólo passivo, a fim de que seja procedida a sua exclusão e 

inclusão da Seguradora Líder. Arguiu, ainda, a preliminar de falta do 

interesse de agir. No mérito, defende a insuficiência probatória do registro 

de ocorrência. Afirma que somente a invalidez total ou parcial devidamente 

comprovada e oriunda do sinistro resulta em obrigação de indenização. (Id 

9827529) Aduz que caso seja condenado ao pagamento do seguro, este 

deve ocorrer de forma proporcional ao grau de lesão apurado, de acordo 

com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção monetária e os 

honorários advocatícios. As partes foram intimadas para especificar as 

provas (Id 12352586). A Seguradora manifestou concordância na 

utilização do laudo pericial realizado por médico perito da Central de 

Conciliação (Id 12692775). O autor não se manifestou (Id 13864349). É o 

relatório. Decido. Nos termos do art. 12, inciso VII do Código de Processo 

Civil, passo a julgar este feito. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por 

Carlos Alberto Fioro em face de Porto Seguro Cia Seguros Gerais. Da 

preliminar de alteração do pólo passivo. A ré requer a alteração do pólo 

passivo, ou seja, sua exclusão com a inclusão da Seguradora Líder dos 

Consórcios do Seguro DPVAT, ao argumento de que é ilegítima para 

figurar no pólo passivo da demanda. As alegações da ré não prosperam, 

uma vez que todas as seguradoras conveniadas ao consórcio das 

sociedades seguradoras são corresponsáveis pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório à vítima de acidente de trânsito. Não 

havendo que falar em responsabilidade exclusiva da Seguradora Líder. 

Nessa linha de raciocínio o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

decidiu: “52180483 - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

SUMARÍSSIMA DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). 

INDENIZAÇÃO POR MORTE. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA SEGURADORA 

REQUERIDA. PRELIMINARES. EXCLUSÃO DA RÉ E INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. 

ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA 

DE REGISTRO DA OCORRÊNCIA NO ÓRGÃO POLICIAL COMPETENTE. 
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REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DO NEXO 

CAUSAL ENTRE O ÓBITO E O ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DESCABIMENTO. NEXO CAUSAL COMPROVADO. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO A SER FIXADO EM MÚLTIPLOS DE SALÁRIOS MÍNIMOS 

VIGENTES À ÉPOCA DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA 

DESDE A DATA DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA NON REFORMATIO IN 

PEJUS. JUROS DE MORA LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. RECURSO 

DESPROVIDO. Não há que se falar em ilegitimidade passiva da 

seguradora, haja vista a previsão da Lei nº 6.194/74, ao dispor que, nos 

casos de seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre, a indenização devida será paga por um 

consórcio constituído por todas as seguradoras que trabalhem com o 

respectivo seguro. Uma vez que os autores/apelados comprovaram a 

condição de filhos da vítima, indiscutível a legitimidade ativa para a ação de 

cobrança que visa o recebimento de verba indenizatória do seguro DPVAT 

resultante de evento morte. O boletim de ocorrência não é documento 

imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a 

morte do segurado. Restando comprovado nos autos as exigências do 

artigo 5º, da Lei nº 6.197/74, qual seja, a prova do acidente e do dano dele 

decorrente (morte). Correta a decisão que condenou a ré/apelante ao 

pagamento do valor do seguro obrigatório. DPVAT aos autores. O salário 

mínimo usado como parâmetro de fixação da verba deverá ser o vigente à 

época do sinistro, a qual deverá ser corrigida monetariamente desde a 

data da sentença. Diante o princípio recursal da non reformatio in pejus 

que veda na processualística brasileira, o agravamento da situação 

daquele que recorreu solitariamente. E acrescida de juros moratórios 

legais a partir da citação da seguradora. (TJMT; APL 93075/2013; Capital; 

Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilsen Andrade Addário; Julg. 

19/02/2014; DJMT 27/02/2014; Pág. 36)”. Com estas considerações, rejeito 

a preliminar de ilegitimidade passiva. Da Preliminar de Falta do Interesse de 

Agir A preliminar de ausência do interesse de agir, sob a alegação de que 

a parte autora não realizou o requerimento da indenização do seguro 

obrigatório via administrativa, não merece acolhimento, pois a ré 

apresentou contestação arguindo matérias de mérito. Nesse sentido a 

jurisprudência: “D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A EMENTA RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ARTIGO 557 DO CPC – 

AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – CONTESTAÇÃO 

DE MÉRITO CARACTERIZA PRETESÃO RESISTIDA – DESNECESSÁRIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PREVIO IN CASU – SENTENÇA 

ANULADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA JULGAR A LIDE – 

NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL ELABORADA POR ORGÃO OFICIAL – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL – 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.Segundo o interesse de agir seria 

necessário demonstra a pretensão resistida pela Seguradora, com o 

devido pedido administrativo prévio negado, no entanto desnecessário o 

mesmo quando presente nos autos contestação de mérito, o que 

caracteriza a resistência in juízo.(...) (Ap 88175/2016, DES. SEBASTIÃO 

DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 30/06/2016, 

Publicado no DJE 05/07/2016) Assim, rejeito a preliminar de carência da 

ação por falta de interesse de agir. Mérito O autor foi vítima de acidente 

automobilístico em 09 de março de 2016, conforme boletim de ocorrência 

(Id 4939699). A lei de regência da matéria tratada nos autos será aquela 

em vigor na data da ocorrência do sinistro, sendo vedada a aplicação 

retroativa de lei posterior. Diante desta constatação, verifico que são 

aplicadas as alterações trazidas pela MP n° 340 e a Lei n° 11.482, com 

vigência 31/05/2007 e 451/2008 – Lei n. 11.945/2009, de 04/06/2009, ou 

seja, antes à ocorrência do acidente objeto da lide. Portanto, aplicável a 

Lei especial com suas respectivas alterações. O artigo 3º, da citada lei, 

prevê que a vítima de acidente automobilístico faz jus a indenização 

securitária, em caso de incapacidade permanente: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: [...] II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso 

de invalidez permanente;” A indenização do Seguro/DPVAT deve se 

basear no grau de invalidez da vítima, bastando o reconhecimento pelo 

expert da invalidez permanente para assegurar à vítima o pagamento do 

valor indenizatório. No caso, em relação a quantificação da invalidez o 

inciso II do § 1º do referido artigo dispõe: “quando se tratar de invalidez 

permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento da perda 

anatômica ou funcional da 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% (cinqüenta 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 

seqüelas residuais.” No que tange à indenização securitária, o artigo 5º da 

Lei 6.194, de 1974, prevê que para o pagamento do seguro DPVAT é 

suficiente a prova do acidente automobilístico e do dano dele decorrente. 

O acidente automobilístico está comprovado por meio de boletim de 

ocorrência. Resta apurar se a parte autora está incapaz 

permanentemente, com avaliação da graduação da invalidez se total ou 

parcial, bem como a sua quantificação, a qual deve ser comprovada 

mediante perícia, para pagamento proporcional ao percentual da sua 

incapacidade. A prova documental acostada aos autos é suficiente para 

comprovar o desenrolar dos fatos e conseqüências, especialmente, o 

laudo pericial elaborado por profissional habilitado como perito judicial. A 

perícia foi realizada por médico perito da Central de Conciliação e 

Mediação desta Capital, com a anuência das partes, concluindo que o 

autor possui lesão parcial incompleta incapacitante de 75% e de 

repercussão intensa (Id 9596198). Considerando que a perícia foi 

realizada pelo médico que atua na Central de Conciliação e Mediação, 

sendo a mesma elaborada de forma sucinta, necessário esclarecer que a 

lesão incapacitante no ombro direito do autor computada em 75%, deve 

ser calculada de acordo com a tabela de acidentes pessoais. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - 

PROCEDÊNCIA - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

REJEIÇÃO - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE 

E PROPORCIONALMENTE À COBERTURA PREVISTA AO CASO - 

PROPOSITURA DA DEMANDA PARA COMPLEMENTAÇÃO DO 

PAGAMENTO - INVALIDEZ PERMANENTE DEMONSTRADA - LAUDO 

SATISFATÓRIO À AFERIÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO STJ NA SÚMULA Nº 

474 - SEQUELA PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - 

ENQUADRAMENTO NA TABELA DA SUSEP ANEXA À LEI Nº 6.194/74, 

COM ALTERAÇÕES DA LEI Nº 11.945/09, E APLICAÇÃO DA REDUÇÃO 

PREVISTA NO INCISO II DO §1º DO ART. 3º DA LEI Nº 6.194/74, 

CONFORME PERDA APURADA PELA PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL - 

BENEFÍCIO QUITADO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - IMPROCEDÊNCIA DO 

FEITO QUE SE IMPÕE - INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - 

RECURSO PROVIDO. O recebimento da indenização na esfera 

administrativa não impede que o beneficiário do seguro reivindique, em 

juízo, eventual diferença entre o valor pago e aquele que entende fazer 

jus, não havendo, portanto, cogitar-se ausência de interesse de agir. 

Existindo nos autos laudo pericial comprovando a lesão suportada pela 

vítima de acidente de trânsito, necessária a observância da graduação da 

invalidez para fixação do valor indenizatório a ser pago a título do seguro 

obrigatório (DPVAT). Precedentes do STJ, consolidados na Súmula n° 474. 

Em se tratando de lesão permanente parcial incompleta, após 

enquadramento na tabela da SUSEP (anexa à Lei nº 6.194/74, com 

alterações introduzidas pela MP 451/2008, posteriormente convertida na 

Lei nº 11.945/09), deve ser aplicada a redução prevista no inciso II do §1º 

do art. 3º da Lei nº 6.194/74, conforme a perda apurada pela perícia. Se a 

indenização securitária encontra-se quitada pelo pagamento na esfera 

administrativa do valor relativo à proporcionalidade da lesão, há que ser 

julgada improcedente a demanda que visa complementação. (TJMT, Ap 

103003/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 25/02/2015, Publicado no DJE 03/03/2015). 

Neste caso, para perda completa da mobilidade de um dos ombros o 

percentual é de 25%, dessa forma 75% de 25% é igual a 18,75%. Provada 

a incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. 

Com efeito, a fixação do valor da indenização do seguro DPVAT deve 

obedecer ao disposto no art. 3º, § 1º, inciso II da Lei n. 6.194/1974. Sobre 

o assunto a nossa Corte decidiu: “APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - ACÓRDÃO ANTERIOR MANTEVE 

SENTENÇA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO INTEGRAL DA 

INDENIZAÇÃO - RECURSO ESPECIAL - RECURSO PARADIGMA - JUÍZO DE 

RETRATAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 543-C, § 7º, II, CPC - SEQUELA 

PERMANENTE - PERDA DA CAPACIDADE LABORATIVA - INVALIDEZ 

PARCIAL PERMANENTE CARACTERIZADA - INDENIZAÇÃO 

PROPORCIONAL - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE - LIQUIDAÇÃO 

POR ARBITRAMENTO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. Em 
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conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, proferida 

no recurso paradigma REsp 1246432/RS, julgado sob a sistemática dos 

recursos repetitivos, ‘A indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma 

proporcional ao grau da invalidez (Súmula nº 474/STJ)’. Na ação em que 

se pretende o recebimento de indenização securitária é necessária a 

prova pericial médica, para fins de quantificar a extensão da lesão, 

proporcional ao grau de invalidez, cujo valor será aferido em liquidação de 

sentença por arbitramento. (TJMT, Ap, 46770/2011, DES.GUIOMAR 

TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

26/03/2014, Data da publicação no DJE 31/03/2014)”. “SEGURO 

OBRIGATÓRIO (DPVAT) - LEI N. 11.482/07 – INDENIZAÇÃO – PRELIMINAR 

- CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – GRAU DA INVALIDEZ 

–ARBITRAMENTO PROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. Não ocorre cerceamento de defesa quando as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro e o dano causado à apelada, não havendo a necessidade da 

produção de outras provas para a comprovação da debilidade da vítima. 

Quando a lesão sofrida pela vítima é parcial, deve ser utilizada a tabela da 

SUSEP para a quantificação e o devido arbitramento da indenização. 

(TJMT, Ap, 128657/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/03/2014, Data da 

publicação no DJE 24/03/2014)”. Com as alterações da Lei n. 6.194/1994, 

como acima mencionado, não é mais permitido a vinculação do valor 

indenizatório ao salário mínimo. Inclusive, o assunto já foi sumulado pelo 

Superior Tribunal de Justiça: “A indenização do seguro DPVAT, em caso 

de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao 

grau da invalidez.”. Assim, a indenização deve ser paga na forma do 

inciso II, do artigo 3º, da Lei Federal n. 6.194, de 1974, acrescida da 

redação da Lei n. 11.482/2007, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. A indenização deve 

corresponder a 18,75% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, 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, a 

sua incidência de ser desde a citação, consoante o Enunciado de Súmula 

n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” Relativo 

à correção monetária, deverá ocorrer a partir do momento em que o 

pagamento do benefício passou a ser devido, aplicando-se os índices do 

INPC que melhor reflete a desvalorização da moeda. Posto isto, nos termos 

do artigo 487, inciso I do CPC, julgo parcialmente procedente com 

resolução de mérito os pedidos da ação de cobrança proposta por 

CARLOS ALBERTO FIORO em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condena-la ao pagamento da quantia de R$ 2.531,25 (dois 

mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos), devidamente 

corrigido com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção 

monetária da data do evento danoso. Custas processuais pela ré. 

Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 

800,00 (art. 85, § 8º do CPC). Após o trânsito em julgado, remetam-se os 

autos à Central de Arrecadação. P.I. Cumpra-se. Cuiabá, 25 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: 1002597-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO EDSON MESSIAS DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT0020957A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar a 

contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como, intimar as partes, 

para no mesmo prazo, manifestarem-se sobre a perícia realizada na 

audiência de conciliação.20 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: 1005730-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA OAB - MT23969/O 

(ADVOGADO)

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA VALADARES CARDOSO (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. 23 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: 1019131-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALDERSON MORAES COELHO (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. 20 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: 1000439-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OXIGENIO CUIABA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS OAB - MT0009502A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DHANKAN RAMOS SOARES - 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. 20 de julho de 

2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038426-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO VITAL CHAVES OAB - SP0257874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO ROBERTO SILVA (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. 20 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: 1029850-83.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA ALVES FEO GERAGE - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANIE RODRIGUES AMARAL DE MOURA OAB - SP390047 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F.C.PEREIRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)
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Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 20 de julho de 2018. 

Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1024079-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE VITORIA SANTOS DE OLIVEIRA (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:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 20 

de julho de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023232-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GONCALVES DIAS (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)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 20 

de julho de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015159-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR BATISTA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 20 

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: 1010420-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI OAB - MT0008337A-O (ADVOGADO)

JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE OAB - MT0010455A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO FELICIO - 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 o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 23 de julho de 2018. 

Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017594-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CECILIA SILVA GUIMARAES PAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIANE COELHO DUARTE OAB - MT13703-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICENTE PICORELLI (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 23 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: 1012228-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. BARROSI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO OAB - MT1679/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO MACHADO DE OURO LTDA - 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 o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 23 de julho de 2018. 

Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-94 DESPEJO

Processo Número: 1007136-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA OAB - MT8078/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS TEIXEIRA (RÉU)

AUTO POSTO IPANEMA LTDA - EPP (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. 24 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: 1016951-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MAGNO DIAS PESSOA (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. 24 de julho de 2018. 

Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025701-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN MARCIO DA CRUZ RODRIGUES (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)
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Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1025701-44.2017.8.11.0041; Valor causa: 

R$ 13.500,00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241)/[SEGURO, ACIDENTE DE 

TRÂNSITO, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CITAÇÃO]. Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: WILLIAN MARCIO DA CRUZ 

RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Willian Marcio da Cruz Rodrigues ajuizou a 

presente Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos qualificados e representados 

nos autos. O Requerente alega, em síntese, que sofreu acidente de 

trânsito, ocasionando invalidez permanente e, por tal motivo, aponta ter 

direito ao recebimento da quantia relativa ao seguro obrigatório DPVAT. 

Requereu, ao fim, a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório. A inicial veio acompanhada de documentos. Devidamente 

citada, a Requerida compareceu à audiência preliminar de conciliação, que 

restou infrutífera, todavia, foi realizada a pericia médica no autor. A 

Requerida apresentou contestação alegando, preliminarmente, ausência 

de interesse de agir, em razão da necessidade de requerimento 

administrativo prévio, e inépcia da inicial, haja vista que não houve a 

juntada dos documentos necessários à propositura da ação. Ao fim, 

pugna pelo acolhimento da preliminar arguida e, caso contrário, a total 

improcedência da demanda. Objetiva, ainda, a alteração do polo passivo 

para constar como ré a Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A. O Requerente apresentou impugnação à contestação, 

rebatendo os argumentos da defesa e reiterando os pedidos da inicial. 

Relatado o necessário. Decido. Verificando a desnecessidade da 

produção de provas além das carreadas aos autos, nos termos do que 

prevê o artigo 355, inciso I, Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide. Quanto ao pedido de modificação do polo passivo da 

demanda para substituir a ré pela Seguradora Líder, conforme requerido 

em sede de contestação, verifico que o artigo 108 do Código de Processo 

Civil assim preconiza: Art. 108. No curso do processo, somente é lícita a 

sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Portanto, 

não havendo previsão legal para o intento da parte ré, impossível a 

pretensão, mesmo porque o seguro obrigatório DPVAT pode ser buscado 

contra qualquer seguradora, haja vista que a Lei 6194/74 diz que o 

mencionado seguro será pago por um consórcio composto por todas as 

seguradoras que trabalhem com o respectivo seguro. Ou seja, se a ré faz 

parte do convênio instituído para regular os sinistros referentes ao 

DPVAT, não há falar-se em sua ilegitimidade. Nesse sentido a 

Jurisprudência: EMENTA - RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA - INDENIZAÇÃO - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO NO PÓLO 

PASSIVOSOLIDARIEDADE ENTRE AS SEGURADORAS - LAUDO IML – FÉ 

PÚBLICA - DPVAT-LIMITAÇÃO/MP N° 340/2006 CONVERTIDA NA LEI N° 

11.482/2007 - EVENTO E DANO COMPROVADO – DEBILIDADE 

PERMANENTE DE MEMBRO E FUNÇÃO - IRRELEVANTE GRAU DE 

INVALIDEZ - INDENIZAÇÃO DEVIDA - FIXAÇÃO R$13.500,00 (TREZE MIL E 

QUINHENTOS REAIS) - POSSIBILIDADE -RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. I-A indenização securitária, decorrente 

do seguro DPVAT, como causa em acidente de trânsito, pode ser exigida 

de qualquer entidade seguradora integrante do consórcio das sociedades 

seguradoras, podendo, assim, o requerente escolher qualquer uma das 

conveniadas II- (omissis) III – (omissis). (TJ/MT - QUINTA CÂMARA CÍVEL - 

APELAÇÃO Nº 9661/2010 - CLASSE CNJ - 198 - COMARCA CAPITAL, Rel. 

DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 24-03-2010). 

Indefiro a alteração do polo passivo da lide, sendo desnecessária a 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A. A 

Requerida suscitou preliminar de ausência de interesse de agir, sob o 

argumento que o autor não realizou o pedido administrativo anterior à 

propositura da demanda. Pois bem, o artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal, indica o principio da inafastabilidade da jurisdição, 

senão vejamos: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão 

ou ameaça a direito”;. Deste modo, chega-se à conclusão que sendo 

inviável efetuar o pedido na via administrativa, com consequente 

recebimento da quantia, se encontra a disposição da parte o acesso ao 

Poder Judiciário. Nesse sentido a Jurisprudência: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REVELIA DECRETADA - IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - 

NÃO CARACTERIZADA - CARÊNCIA DA AÇÃO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - INCONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - 

40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS - LEI Nº 6.194/74 - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Estando a ação proposta em consonância com o direito do 

autor, e achando-se revestida de todas as formalidades legais, não há 

que se falar em impossibilidade jurídica do pedido. 2. A ausência de 

formulação administrativa não impede a requerente de intentar sua 

pretensão juridicamente, estando, portanto, presente o seu lídimo 

interesse de agir. 3. O valor de cobertura do seguro obrigatório de 

responsabilidade civil de veículo automotor (DPVAT) é de quarenta 

salários mínimos, assim fixado consoante critério legal específico, não se 

confundindo com índice de reajuste e, destarte, não havendo 

incompatibilidade entre a norma especial da Lei nº 6.194/74 e aquelas que 

vedam o uso de salário mínimo como parâmetro de correção monetária. 

(TJ/MT – Arquivo indisponível – Numero 46427, ano 2005, Rel. Dês. 

Benedito Pereira do Nascimento). Ademais, o Supremo Tribunal Federal 

pacificou entendimento que se a defesa apresentada pela seguradora 

contestar o mérito, como ocorreu no presente caso, resta configurado o 

interesse de agir diante da resistência à pretensão. Neste sentido: 

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM 

RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE 

FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - 

TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA 

INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO 

AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - 

PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS 

APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL 

DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo 

Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento 

administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, 

sem que caracterize afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. 

Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o 

interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo 

inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o 

conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência 

inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." 

(REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução 

dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação 

equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4º, do CPC, e se mostram 

condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do 

caso. A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência 

dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de 

reforma da decisão. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO 

BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no 

DJE 28/09/2015). Portanto, não há que se falar na necessidade de realizar 

o pedido administrativo de forma prévia, de modo que rejeito a preliminar 

suscitada pela defesa. A Requerida alega, preliminarmente, que a inicial é 

inepta, pois veio desacompanhada dos documentos necessários à 

propositura da demanda. Ocorre que a exordial especifica a causa de 

pedir e contém pedido determinado, bem como, que a pretensão do autor é 

perfeitamente compreensível e específica. Ou seja, não se fala em inépcia 

da inicial, por não restar caracterizada nenhuma das hipóteses elencadas 

nos incisos do §1º, do artigo 330, do Código de Processo Civil. Desta 

forma, afasto a preliminar de inépcia da inicial. No que se refere ao mérito, 

o autor pretende o recebimento do seguro obrigatório DPVAT em 

decorrência de acidente de trânsito. A perícia médica realizada (id n. 

11463839) atestou que o Requerente apresenta invalidez permanente no 

ombro direito, quantificada como de média repercussão (50%), e na 

estrutura crânio facial, quantificada como de residual repercussão (10%). 

Das provas carreadas aos autos, em especial da referida perícia médica, 

resta evidenciado o nexo causal entre o acidente e as lesões sofridas 

pelo Requerente. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente noticiado, as Leis n. 11.482/2007 e 

11.945/2009, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelecem os seguintes valores de indenização: Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 
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compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas. A 

indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional dos membros 

lesionados em razão do sinistro ocorrido em 08/07/2017, nos termos da 

Medida Provisória nº 340/2006, de 29/12/2006 (convertida na Lei nº 

11.482/2007, de 31/05/2007), vigente na data do acidente, que 

estabeleceu as alterações na Lei nº 6.194/74, acima citada. Assim, a 

indenização devida ao autor deve obedecer ao limite previsto no Artigo 3º 

da Lei 6.194/74, alterado pela Lei 11.482/07, no valor de R$13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). Como a indenização deve ser limitada ao 

grau de redução funcional dos membros lesionados, o artigo 3º, §1º e 

incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei nº 11.945/2009 

assim dispõe acerca do cálculo: Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura de 

que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais. Deste modo, entendo 

que o Requerente deverá receber o seguro obrigatório na importância de 

R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), que condiz ao montante referente à lesão de média 

repercussão no tornozelo direito (50% de 25%), assim como de R$ 

1.350,00 (um mil e trezentos e cinquenta reais), referente à lesão de 

residual repercussão na estrutura crânio facial (10% de 100%), 

totalizando a quantia de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e 

cinquenta centavos). Os juros moratórios devem incidir a partir da citação 

inicial da ré, conforme súmula n. 426 do Superior Tribunal de Justiça, e a 

correção monetária pelo índice INPC a partir da data do sinistro. Diante do 

exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação para: 1) 

Condenar a Requerida ao pagamento do benefício do seguro obrigatório 

no valor de R$ 3.037,50 (três mil e trinta e sete reais e cinquenta 

centavos), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

por inteligência do artigo 85, §2º c/c artigo 85, §8º, ambos do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Cumpra-se. 

Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1036574-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO GETULIO VARGAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR OAB - MT0019339S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELTON BICALHO DO CARMO (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007, impulsiono 

os autos a fim de intimar a parte Autora para manifestar acerca 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018753-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA (EXEQUENTE)

LUNELLI COMERCIO DO VESTUARIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIAN RODOLFO WACKERHAGEN OAB - SC15271 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLE CRUZ DO ESPIRITO SANTO (EXECUTADO)

DANIELLE CRUZ DO ESPIRITO SANTO - 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. 25 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: 1007324-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO EMP DE TAXI LOTACAO CUIABA E VARZEA GRANDE MT 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS OAB - MT3.618 (ADVOGADO)

THALES DO VALLE BARBOSA ANJOS OAB - MT14858/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID RUELIS (RÉU)

MARCO AURELIO SALES DE SALES (RÉU)

DEUZELDY MOREIRA DE AVILA (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 25 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: 1002718-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO JERONIMO DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 25 

de julho de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1105096 Nr: 12571-38.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIVIA RODRIGUES CESARIO

 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

 Vistos etc.

Intime-se a parte Requerente para que manifeste acerca do cumprimento 

voluntário de sentença (fls. 129/132), no prazo legal.
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 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1131692 Nr: 23739-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO SABINO

 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:5736/O

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 92/93, anote junto à autuação 

e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1054256 Nr: 48466-94.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE DA SILVA COUTO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

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

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 114/116, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 851394 Nr: 54352-45.2013.811.0041

 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: MÁRCIA ANTÔNIA DE CAMPOS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIGRE TUBOS E CONEXÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - 

OAB:14526/MT, RUI EDUARDO SANO LAURINDO - OAB:10128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ PERUZZOLO - 

OAB:143.567B /SP, ELIANE CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA - 

OAB:163.004 SP, GLAUCIA MARA COELHO - OAB:173.018 SP, 

RICARDO PEREIRA PORTUGAL GOUVÊA - OAB:16.235 OAB/SP

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 295/297, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1032824 Nr: 38008-18.2015.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDETE CRISTIANE REYNAUD, ELISANGELA REYNAUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRCIO AUGUSTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROGÉRIO DEL ARCO 

MACAGNAM - OAB:5.933-B, SILVIA REGINA SIQUEIRA LOUREIRO 

OLIVEIRA - OAB:7149-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 95/112 e junto à autuação e 

capa dos autos.

Intime-se a parte Executada pessoalmente para que efetue o pagamento 

da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena penhora de quantos 

bens forem necessários para cumprimento da obrigação.

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1118439 Nr: 18094-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADJAILTON ANTONIO DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO REZENDE GUIMARÃES - 

OAB:6.720/MT

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

OAB:6.660/MT, MARCONDES RAI NOVACK - OAB:8.571

 Vistos etc.

Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o Exequente promover o efetivo 

andamento do feito.

Inexistindo manifestação no prazo acima fixado, arquivem-se os 

presentes autos, nos termos do artigo 921, §2º, do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 92220 Nr: 5775-95.1997.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ADELINO FERREIRA DE SOUZA, IRAILDES 

LOPES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMIA RIBEIRO BASTOS PINHO, MOACYR 

DA SILVA PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA FERREIRA LOPES 

DEL NERY - OAB:6531-MT, HUMBERTO AFFONSO DEL NERY - 

OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RÚBIA DE SOUSA VIEGAS - 

OAB:5.255, RÚBIA VIEGAS APOLINÁRIO - OAB:5.255/MT

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de suspensão do processo (fls. 131/132), por ausência 

de previsão legal.

Inexistindo impugnação das partes, homologo a avaliação de fls. 129/130, 

fixando o valor do imóvel em R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).

Designe data e horário para realização de leilão do referido imóvel, cuja 

avaliação encontra-se às fls. 129/130, junto à Central de Leilões desta 
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Comarca, que ficará responsável em promover os atos necessários para 

realização do ato, nos termos do provimento n. 025/2011/CM.

Intime-se a parte Executada para que manifeste concordância com o 

cálculo apresentado pelo Exequente (fl.165), no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se as partes da presente. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1011347 Nr: 28167-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ABERTO GEBRIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA REGINA GALVAO DE QUADROS, LUIZ 

CARLOS DE QUADROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ FRANCISCO 

NASCIMENTO MARTINS - OAB:20080/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a patrona do Exequente foi intimada (DJE n. 10117) 

para efetuar a devolução dos autos, mas nada fez, tendo sido o processo 

devolvido ao Cartório apenas 06 (seis) meses após a carga dos autos, 

retiro o direito de vistas dos autos fora do cartório e condeno a advogada 

Beatriz Francisco Nascimento Martins (OAB/MT n. 20.080) ao pagamento 

de multa correspondente à metade do salário mínimo, conforme estabelece 

o artigo 234, §2º, do Código de Processo Civil.

Anote na capa dos autos e no sistema Apolo que a referida patrona 

perdeu o direito de vistas dos autos fora do cartório.

Dando prosseguimento ao feito, observo que os Executados sequer foram 

intimados para cumprir voluntariamente a obrigação fixada na sentença, 

em razão do certificado em fl. 117.

Em assim sendo, indefiro o pedido de fls. 134/138 e determino que o 

Exequente promova, no prazo de 15 (quinze) dias, a intimação dos 

Executados para pagar a obrigação, sob pena de penhora e aplicação das 

penalidades indicadas na decisão de fl. 111.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 15449 Nr: 1275-44.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM AUGUSTO CURVO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO LUIZ CAMPOS OLIVEIRA, JOAQUIM 

JURANDIR PRATT MORENO, Sheila Maria de Oliveira Pratt Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624/MT, JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6.605/MT, WILLIAM KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o Exequente para que manifeste acerca da Exceção de 

Pré-executividade de fls. 122/130.

Após, imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 395065 Nr: 30410-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIVAG CENTRO UNIVERSITÁRIO DE VÁRZEA 

GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO PIRES CEZÁRIO - 

OAB:20.090

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

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT

 Vistos etc.

Intime-se o Exequente para que manifeste acerca da Impugnação ao 

Cumprimento de Sentença de fls. 147/152, no prazo legal.

Após, imediatamente conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1076721 Nr: 58413-75.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS ANDRADE MARINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELA BATISTA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO ALEXANDRE OJEDA DA 

SILVA - OAB:MT 19.856, ESTACIO CHAVES DE SOUZA - OAB:MT 

19.825

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Inexistindo impugnação à penhora de fls. 54/56, defiro a expedição de 

alvará judicial em favor do Exequente para levantamento da importância 

penhorada, conforme requerido em fl. 61, mediante o decurso de prazo 

recursal da presente.

Para apreciação do pedido de penhora de bens via Renajud e Bacenjud, 

determino que o Exequente apresente memória de cálculo atualizada e 

discriminada do saldo exequendo, abatendo as quantias penhoradas 

anteriormente.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1051781 Nr: 47322-85.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL TORRES DAS PALMEIRAS, 

IVAN CORREA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA ETERNA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA GUIDIO 

NEVES - OAB:OAB/MT 20369

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 86/91, anote junto à autuação 

e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 135269 Nr: 20242-69.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE SINFRONI MONTEVECHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para apreciação dos pedidos de fl. 232, intime-se a parte Exequente para 

que apresente memória de cálculo atualizada nos autos, no prazo legal.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 138357 Nr: 22815-80.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ADRIANO MENDES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO RODER, GILMARA 

SENGER RIBAS RODER, JOÃO RODER JUNIOR, VILMA CORREA RODER
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA KARINE TRAGE 

BELIZÁRIO - OAB:9.106/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Revogo a decisão de fls. 309/310, pois não houve requerimento nos autos 

neste sentido. Por consequência, resta prejudicado a apreciação do 

petitório de fl. 331.

Para a completa angularização processual, e por restar em evidência que 

o executado Marcos Antonio Roder encontra-se em local incerto e não 

sabido, defiro a sua citação via edital, conforme pleiteado em fls. 291/292.

Diante dos documentos juntados em fls. 343/359 e por ser inadmissível a 

penhora de veículo alienado fiduciariamente, pois o Executado não tem os 

direitos de propriedade sobre o bem, defiro a baixa das restrições 

realizadas junto ao sistema Renajud sob o automóvel Ford/F1000, placas 

LZD-4737, cujo extrato segue anexo à presente, conforme pretendido em 

fls. 339/341

Além disso, observo que houve o deferimento da penhora de bens via 

sistema Renajud (fls. 302/303), porém o extrato da busca, que serve como 

termo de penhora, não restou juntado aos autos, o que passo a fazer.

Da penhora, intimem-se as partes.

Determino que o Exequente promova o andamento do feito, no sentido de 

indicar bens dos Executados passíveis de penhora.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1166538 Nr: 38629-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. O. ALVES - ME, RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAM APARECIDA RIBEIRO DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:8934/MT, RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro a busca de endereço da Executada via sistema Infojud, conforme 

pretendido, cujo extrato segue anexo à presente.

Considerando que fora encontrado o mesmo endereço da carta de citação 

expedida em fl. 49, que retornou como “Ausente” (fl. 58), determino a 

expedição de carta precatória para citação da Executada.

 Caso o Oficial de Justiça constate que a Executada encontra-se se 

ocultado para ser citada, defiro desde já a citação por hora certa.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 134455 Nr: 19758-54.2003.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA, HELLEN 

CRISTINA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO GILL FERREIRA 

MACHADO - OAB:10725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEOVANI LUIZ MUNARI 

LOTHAMMER - OAB:OAB/MT 14.554, JOACIR JOLANDO NEVES - 

OAB:3610-B/MT, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661

 Vistos etc.

Determino a retificação do polo ativo junto à autuação e capa dos autos, 

para constar como Exequente Iuni Educacional S/A.

 Intime-se a parte Executada pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, seus respectivos valores e prova 

da propriedade, sob pena de caracterização de ato atentatório a dignidade 

da justiça (art. 774, inciso V, Código de Processo Civil) e, por 

consequência, aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) do débito 

exequendo, conforme estabelece o parágrafo único, do artigo 774, do 

Código de Processo Civil.

Ressalta-se que, havendo descumprimento, poderá o nome da parte 

Executada ser inserido junto aos órgãos restritivos de crédito, caso haja 

requerimento nesse sentido.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 220165 Nr: 28539-94.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO MIGUEIS OLAVARRIA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTEMPLA CONSORCIO NACIONAL S/C 

LTDA., CONSÓRCIO NACIONAL FISHING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRÍCIA GASPAR NÓBREGA - 

OAB:6.211/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Alberto Gomes de Sá 

- OAB:73.557/SP

 Vistos etc.

Em razão da noticiada sucessão de empresas e que também se comprova 

através da busca de sistema Infojud de fl. 215, que consta o mesmo CNPJ, 

defiro a substituição processual de Consórcio Nacional Fishing (Fishing 

Indústria de Barcos LTDA – EPP) por D. O. Pereira & Cia LTDA – ME. Anote 

junto à autuação e capa dos autos.

Intime-se a referida Executada pessoalmente para pagar a obrigação 

fixada na sentença ou apresentar impugnação, no prazo legal, sob pena 

de penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação.

Observo que a executada Contempla Consórcio Nacional S/C LTDA possui 

advogado devidamente constituído nos autos (fl. 43), razão pela qual 

determino a sua intimação via DJE para pagar a obrigação fixada na 

sentença ou apresentar impugnação, também sob pena de penhora.

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil.

Sendo as Executadas intimadas e não adimplindo a obrigação, intime-se o 

Exequente para indicar bens passíveis de penhora.

Quanto ao pedido para reconhecimento de formação de grupo econômico 

entre a executada D. O. Pereira & Cia LTDA – ME e as empresas D. Finazzi 

Luz Farah – ME, Fishing Indústria de Lanchas LTDA – ME e Taiamã 

Indústria de Barcos LTDA – ME, postergo a sua apreciação para após a 

busca de bens em nome das executadas.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 924200 Nr: 45982-43.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS MAGNUS SILVA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA ARAUJO DIAS - 

OAB:12863

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B

 Diante do exposto, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente Cumprimento de Sentença 

promovido por Carlos Magnus Silva Vieira em face de Claro S.A., com 

resolução do mérito. Com o trânsito em julgado, defiro a expedição de 

alvará judicial em favor do Exequente para liberação da quantia 

equivalente a R$ 1.729,81 (um mil, setecentos e vinte e nove reais e 

oitenta e um centavos), com seus acréscimos, observando os dados 

bancários indicados em fl. 171.Após, havendo indicação dos dados 

bancários, defiro a expedição de alvará judicial em favor da Executada 

para devolução do saldo remanescente da quantia depositada em fl. 

168.Cumprida a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 233134 Nr: 2458-74.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUNES & MICHELOTTI - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVRARIA E PAPELARIA NACIONAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos etc.

Determino que a petição de fls. 174/179 seja desentranhada dos autos e 

autuada em autos apartados, como Incidente de Desconsideração da 

Personalidade Jurídica. Junte com o incidente cópia da presente decisão.

Com a autuação, determino que a Secretaria intime a Exequente para 

juntar ao incidente os documentos necessários à comprovar as suas 

alegações.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 885201 Nr: 20004-64.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES, MORRO DO 

CHAPÉU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORRO DO CHAPÉU EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA., LUIZ CARLOS RICHTER FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:9.385/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS TAQUES DE 

ANDRADE - OAB:9.385/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, 

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

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 233/236, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1132743 Nr: 24174-11.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEL LAR COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS LTDA, 

LENIBEL STROBEL MOREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOBSON CESAR DE LIMA, JOÃO EVILÁSIO 

BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CESAR FERNANDES - 

OAB:11801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante do contido em fl. 53, indefiro o pedido de citação do requerido 

Jobson por edital, pois em evidência que ele não está em lugar incerto e 

não sabido.

Expeça-se novo mandado para citação do referido Requerido, devendo o 

Oficial de Justiça proceder a citação por hora certa caso constate que o 

Requerido encontra-se se ocultando para ser citado.

Em razão do contido na certidão de fl. 47, determino que a Requerente 

promova a citação do requerido João Evilásio Branco, no prazo legal.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 809193 Nr: 15666-81.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMAR RODRIGUES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDINO PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR 

- OAB:6911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO ARINI - OAB:6727/MT

 Vistos etc.

Antes de apreciar o pedido de fls. 77/79, determino que o Exequente 

manifeste acerca do contido em fls. 80/81, a fim de se evitar futuras 

alegações de excesso de penhora.

Caso não haja concordância, saliento que o presente feito poderá ser 

remetido à Contadoria Judicial para sanar a controvérsia.

Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1083834 Nr: 3371-07.2016.811.0041

 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: MAYARA CAROLINA DOMINGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:16409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA CRISTINA BAGGIO 

DE CARVALHO RICHTER - OAB:4676/MT

 Vistos etc.

Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo 

às análises necessárias.

Sendo as partes legítimas, estando devidamente representadas e 

inexistindo preliminar ou prejudicial de mérito, dou o feito por saneado.

Nesta faze entendo essencial a produção de prova pericial pleiteada pela 

Requerida para solução da controvérsia, em especial para esclarecer se 

há lesão e sequelas permanentes alegadas pela Autora conforme os fatos 

narrados na inicial.

Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes Neto, podendo ser 

encontrado no endereço: Centro Médico CPA, Rua Pelotas, quadra 05, lote 

07 – CPA I (fundos do terminal rodoviário), Cuiabá-MT. Ou pelos telefones 

(065) 99641-7100 e 99635-6009.

Desde já fixo o prazo de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados a 

partir da realização da perícia (artigo 465, caput, do CPC).

 Intimem as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, caso queiram, 

indiquem assistentes técnicos e apresentem os quesitos (artigo 465, §1º, 

do CPC).

Após, intime-se o perito acima nomeado para que no prazo de 05 (cinco) 

dias manifeste concordância com a nomeação e, caso positivo, apresente 

a proposta de honorários, nos termos do artigo 465, §2º, inciso I, do CPC.

Com a indicação dos honorários periciais, novamente intime a Requerida 

para, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste pela concordância e, havendo, 

deverá efetuar o depósito da referida importância em virtude da inversão 

do ônus da prova e também por ter pleiteado a perícia.

Com o depósito, intime o expert para designar dia e hora para início dos 

trabalhos periciais, desde já resta deferido o levantamento de 50% dos 

honorários para o início da perícia, devendo o Perito informar nos autos os 

dados bancários para que esta determinação possa ser efetiva.

Da designação, intimem as partes e assistentes técnicos.

Do laudo, às partes.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1249857 Nr: 21066-37.2017.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DETALIZ MÓVEIS E ESTOFADOS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO GABRIEL SILVA 

TIRAPELLE - OAB:10455

 Vistos etc.

Detaliz Móveis e Estofados LTDA – ME e Concélio Riberio Junior opuseram 

os presente Embargos à Execução em face de Atlas Fomento Mercantil 

LTDA, todos qualificados e representados nos autos.

Os Embargantes impugnaram a ação de execução em apenso (cód. 

796802) por negativa geral.

Impugnação aos embargos à execução em fls. 11/13.

Pugnou, ao fim, pela improcedência dos embargos à execução e 

prosseguimento da execução.

Manifestação dos embargantes às fls. 15/18

Relatado o necessário.
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 Decido.

Observo que o feito encontra-se suficientemente instruído, razão pela qual 

passo a proferir julgamento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil.

Verifica-se que a execução principal encontra-se devidamente instruída 

por título executivo hábil para tanto.

Se não bastasse, o ônus de provar fatos extintivos, impeditivos ou 

modificativos do direito pleiteado pelo exequente é do executado, ora 

embargante, devendo utilizar-se, para desconstituir a eficácia do título, de 

todos os meios legais.

Sendo assim, verifico que os embargantes não produziram nenhuma 

prova que buscasse a desconstituição do título, até mesmo por se tratar 

de demanda promovida por curador especial.

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

processo Civil, JULGO INTEGRALMENTE IMPROCEDENTE os pedidos da 

inicial dos presentes Embargos à Execução, para determinar o 

prosseguimento da execução principal em apenso (cód. 1249857), em 

todos os seus termos.

Condeno os Embargantes ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como de honorários advocatícios que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, por inteligência do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Intime-se a defensoria pública na forma da lei.

Com o trânsito em julgado, translade cópia da presente aos autos de 

execução em apenso e, após, arquive-se o presente feito com as baixas 

e anotações necessárias.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 796802 Nr: 3163-28.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATLAS FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETALIZ MÓVEIS E ESTOFADOS LTDA - ME, 

CONCÉLIO RIBEIRO JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME FONTANA SILVEIRA 

- OAB:OAB/MT 19.851, JOÃO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - 

OAB:10455/MT, JULIANA FONTANA SILVEIRA - OAB:15.573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens 

dos Executados passíveis de penhora, sob pena de extinção do 

processo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 886722 Nr: 21069-94.2014.811.0041

 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: SBARAINI SBARAINI &PERUZZO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOFHIA AGRONEGÓCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE MENDES DIAS - 

OAB:13248, LEANDRO GREGÓRIO DOS SANTOS - OAB:14213, TELMA 

VALERIA C. MARCON - OAB:OAB/MS 6355

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Vistos etc.

Sbaraini Sbaraini & Peruzzo LTDA ajuizou a presente Ação Monitória em 

face de Sofhia Agronegócio LTDA, ambos qualificados nos autos.

A parte Requerente foi intimada na pessoa de seu patrono, bem como 

pessoalmente, para promover o andamento do feito, todavia quedou-se 

inerte.

Relatado o necessário.

 Decido.

Observa-se que a parte Requerente foi intimada na pessoa de seu 

patrono e pessoalmente para promover o regular andamento da ação, no 

entanto deixou transcorrer in albis o prazo, sem manifestação.

O artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

Por sua vez, preceitua o artigo 485, §1º, do Código de Processo Civil, que 

o juiz ordenará o arquivamento do feito, extinguindo o processo, se a 

parte intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias.

Logo, evidenciado que o feito encontra-se paralisado há mais de 30 

(trinta) dias aguardando diligência da parte Requerente, resta 

caracterizado o abandono de causa, sendo a extinção do feito medida a 

ser tomada.

Ressalta-se que a Requerente foi devidamente intimada para promover as 

diligências que lhe cabia, cumprindo a ressalva prevista no §1º do artigo 

supracitado.

Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 485, § 1º, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação de 

Monitória, sem resolução de mérito.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais 

remanescentes. Deixo de fixar honorários advocatícios, em razão da 

ausência de manifestação da parte contrária.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 877229 Nr: 14963-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICENTE GASPAR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHALÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 Diante do exposto, nos termos do artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 

330, inciso IV, c/c artigo 485, inciso I, todos do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTA a presente Ação sem apreciação do mérito.Sem custas, 

ante a assistência judiciária gratuita deferida ao Requerente.Condeno a 

parte Requerente ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 

10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança ficará 

suspensa por força do artigo 98, §3º, do mesmo Código (justiça 

gratuita).Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo.Intimem-se. Cumpra-se. Publique-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 820874 Nr: 27093-75.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANS MARIA DE QUATÁ LTDA, SONIA MARIA 

REBELLO PRETELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALVES ARANTES & BATISTA LTDA, 

BENEDITO RAMOS DA SILVA, EVANDIL CAMARGO DO NASCIMENTO, 

BENEDITO RAMOS DA SILVA, EVANIL CAMARGO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS GUIMARAES - 

OAB:40256/SP, RENATO APARECIDO TEIXEIRA - OAB:SP-210.678

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EURIPEDES GOMES PEREIRA - 

OAB:3738/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, inciso III c/c artigo 485, § 1º, 

ambos do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente Ação de 

Monitória, sem resolução de mérito.Condeno a Requerente ao pagamento 

das custas processuais remanescentes. Deixo de fixar honorários 

advocatícios, em razão da ausência de manifestação da parte 

contrária.Havendo requerimento, defiro o desentranhamento dos 

documentos que instruem a inicial, mediante a substituição por 

cópias.Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as 
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baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 932512 Nr: 50679-10.2014.811.0041

 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: MARCOS MARTINS MONTAZOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROBERTO ZEFERINO DA SILVA, LUIZ 

CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO DA CUNHA MACEDO - 

OAB:8074

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO FREDERICO BIGLIA - 

OAB:54239

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente se manifestou às fls. 82/84, torno 

sem efeito a certidão de fl. 87.

Defiro o desentranhamento do mandado de avaliação dos bens 

depositados em nome do Requerente, conforme pleiteado em fl. 82.

Determino o desentranhamento dos autos do fax de fls. 20/23, pois houve 

a juntada do original às fls. 24/25.

Defiro a busca de endereço do requerido Wilson junto ao cadastro da 

Receita Federal, que será efetivado via sistema Infojud, cujo extrato segue 

anexo à presente.

Da informação, manifeste o Requerente no prazo de 05 (cinco) dias.

Não sendo localizado novo endereço do referido Requerido, defiro a 

expedição de ofício às operadoras de telefonia, como pretendido em fl. 83.

Das informações, manifeste o Requerente no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 863281 Nr: 4249-97.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE ROCHA DIAS NUNES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT, PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - 

OAB:14250-A

 Vistos etc.

Felipe Rocha Dias Nunes ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Todavia, em fl. 121 a parte Autora pugna pela desistência do feito e, por 

consequência, a sua extinção.

Devidamente intimada, a parte Requerida discordou do pedido em fls. 

124/125.

Relatado o necessário. Decido.

 Embora a parte Requerida tenha manifestado sua discordância com o 

pedido de desistência formulado pela parte Autora, não vislumbro razões 

suficientes para não acatar o pleito de desistência, pois não há que se 

falar em julgamento do mérito conforme pretendido pela seguradora.

Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte 

Requerente (fl. 121) e, por consequência, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolução do mérito.

 Sem custas, ante a assistência judiciária gratuita.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança 

ficará suspensa em razão do previsto no artigo 98, §3º do mesmo Código.

Defiro o pedido de restituição dos valores referentes aos honorários 

periciais à seguradora Requerida, junto à conta bancária indicada em fl. 

125.

Por fim, defiro o pedido de desentranhamento dos documentos originais 

que instruem a inicial, mediante substituição por cópias, conforme 

requerido em fl. 121.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 392667 Nr: 28154-10.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO SILVÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MAURÍCIO ALMEIDA - 

OAB:10.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Para analisar os pedidos contidos na petição encartada às fls. 92/93, 

faz-se necessário que a parte interessada informe o CPF do Executado, 

uma vez que tal informação não consta nos autos.

Intime-se a parte para que no prazo de 10 dias manifeste-se, sob pena de 

extinção.

Cumpr-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 868583 Nr: 8411-38.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEVI PEREIRA MAGALHAES

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

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

OAB: 16.113-O/MT

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

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Levi Pereira Magalhães ajuizou a presente Ação de Cobrança de Seguro 

DPVAT em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, ambos 

qualificados nos autos.

A inicial veio acompanhada de documentos.

Todavia, em fl. 117 a parte Autora pugna pela desistência do feito e, por 

consequência, a sua extinção.

Devidamente intimada, a parte Requerida discordou do pedido em fls. 

119/123.

Relatado o necessário. Decido.

 Embora a parte Requerida tenha manifestado sua discordância com o 

pedido de desistência formulado pela parte Autora, não vislumbro razões 

suficientes para não acatar o pleito de desistência, pois não há que se 

falar em julgamento do mérito conforme pretendido pela seguradora.

Posto isso, nos termos do parágrafo único, do artigo 200, do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO a desistência formulada pela parte 

Requerente (fl. 117) e, por consequência, com fundamento no artigo 485, 

inciso VIII, do mesmo Código, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem 

resolução do mérito.

 Sem custas, ante a assistência judiciária gratuita.

Condeno a parte Requerente ao pagamento de honorários advocatícios 

que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, cuja cobrança 

ficará suspensa em razão do previsto no artigo 98, §3º do mesmo Código.

Defiro o pedido de restituição dos valores referentes aos honorários 

periciais à seguradora Requerida, junto à conta bancária indicada em fl. 

123.

Por fim, defiro o pedido de desentranhamento dos documentos originais 

que instruem a inicial, mediante substituição por cópias, conforme 

requerido em fl. 117.

Transitada em julgado a presente, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 931970 Nr: 50380-33.2014.811.0041
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANAINA MAXIMIANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA

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

COSTA ZANATA - OAB:13.335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO SILVA BRETAS - 

OAB:31997

 Face a interposição de Recurso pela parte Autora, em conformidade aos 

termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação do advogado da parte Requerida para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Clara Cristina da Silva Alves

Estagiária de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 815526 Nr: 21971-81.2013.811.0041

 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: LIPSON AUGUSTO CANDIDO CUNHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

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

OAB:15.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Face a interposição de Recurso pela parte Requerida, em conformidade 

aos termos do § 1º do art. 1.010 do CPC e do Provimento nº 56/2007 – 

CGJ, procedo a intimação do advogado da parte Autora para, querendo, 

apresentar as contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Clara Cristina da Silva Alves

Estagiária de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 819691 Nr: 25962-65.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR FRANCISCO SALLES ME, ADEMAR 

FRANCISCO SALLES

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

CENTRO OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SILVEIRA - 

OAB:10410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14421/MT, GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10209, GUSTAVO 

AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT

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

impulsiono os autos para intimação da parte Autora para que se manifeste 

acerca dos embargos de declaração apresentado nos autos.

Clara Cristina da Silva Alves

Estagiária de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 797691 Nr: 4074-40.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSW IMPORTADORA E EXPORTADORA DE GRÃOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCORPA TRANSPORTES DE CARGAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS XAVIER LIMA NETO - 

OAB:13.649

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ BOLZAN 

AMARAL - OAB:287799/SP, MÁRCIO RICARDO DE SOUZA - 

OAB:291333

 Vistos etc.

Recebo a execução de sentença de fls. 306/311, anote-se junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu patrono para que efetue o 

pagamento da obrigação em 15 (quinze) dias, sob pena penhora de 

quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação (artigo 

523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado, do artigo 523, e não havendo 

pagamento, arbitro multa e honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento), cada, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, 

iniciando de imediato o prazo de 15 (quinze) dias para o executado 

apresentar impugnação nos próprios autos (artigo 525 do Código de 

Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 940739 Nr: 55021-64.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIETE PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:10.327-B/MT, ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - OAB:18378, JOAO 

BATISTA DOS ANJOS - OAB:6658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LUCIA RANGEL DE 

NORONHA - OAB:, DANIEL GOMES DE OLIVEIRA - OAB:20133, 

EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - OAB:24.923 DF, NELSON 

WILIANS FRATONI - OAB:11.065-A

 Impulsiono os autos intimando as partes acerca da data designada para 

instalação da perícia no dia 20/08/2018, às 14h30m na Avenida Historiador 

Rubens de Mendonça, Nº 1.856, Edifício Office Tower, Sala 1403, bairro: 

Bosque da Saúde, telefone: 3052.7636

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 94039 Nr: 5667-80.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A. DE SEGUROS 

AMÉRICA DO SUL - YASUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINA LÚCIA DE ARRUDA PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA HERNANDES MERIGHI 

PREZA - OAB:9139, GIAN CARLO LEÃO PREZA - OAB:8.431, 

LUDOVICO ANTONIO MERIGHI - OAB:905-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397/MT

 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 guias ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 397863 Nr: 31466-91.2009.811.0041

 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: JAILDO JUSTINO DE MORAIS

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

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

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da Ação 

ajuizada por Jaildo Justino de Moraes em face de Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais para: 1) Condenar a Requerida ao pagamento do benefício 

do seguro obrigatório no valor de R$ 672,00 (seiscentos e setenta e dois 

reais), cujo montante deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial – INPC/IBGE, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% 
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(um por cento) ao mês, a partir da citação válida; e 2) Condenar a 

Requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), por inteligência do 

artigo 85, §8º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado a 

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

necessárias.Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 787241 Nr: 41163-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGMAR MARIANO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:14.469-A/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte requerida a se manifestar 

acerca do cálculo de fls.166 e 167, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1086197 Nr: 4368-87.2016.811.0041

 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: FABIO CORREA

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

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

OAB:8.575, PAULA TEIXEIRA DA SILVA - OAB:15232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKEDERMIAN 

SANCHIK - OAB:11640

 Vistos etc.

Observa-se que embora o Autor tenha à sua defesa representada pela 

Defensoria Pública, constato que em fl. 47/48 o aludido juntou aos autos 

procuração informando suas novas patronas.

Intime-se as referidas advogadas para que cumpram a decisão de fl. 64, 

no prazo legal, sob pena de extinção do processo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 249978 Nr: 17072-16.2008.811.0041

 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: COOP. DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL - CASSI

 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: CLARISSA LOPES VIERA 

VIDAURRE - OAB:MT/9000

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 772/777, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 907345 Nr: 35132-27.2014.811.0041

 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: CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 5º SERVIÇO NOT. E REG. DE IMÓVEIS DA 2ª 

CIRCUNSC. IMOBILIÁRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE DE MIRANDA SILVA - 

OAB:13.667/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 617/630, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 923150 Nr: 45316-42.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BARCELOS CARLOS E GOMES ADVOGADOS 

ASSOCIADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIUS DELBONI DE ANDRADE - 

OAB:12.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANELY DE MORAES PEREIRA 

MARLIN - OAB:OAB/MT 13.571-B

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 214/218, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 402556 Nr: 34595-07.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO TREVISAN LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA EUCAFLORA LTDA-ME, 

JOSÉ MARCOS DE ANDRADE, MARIA DAS GRAÇAS GALAVOTTI BOTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:OAB/MT 6.576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória para cumprimento na Comarca 

deprecada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 731270 Nr: 27387-98.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GETULIO MENDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBC - EMPRESA BRASILEIRA DE 

CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA SILVA RIBEIRO - OAB:, 

MICHEL MOREIRA DE MELLO JÚNIOR - OAB:MS/15.354

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WANDER BERNARDES - 

OAB:15.604 OAB/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória para cumprimento na Comarca 

deprecada, bem como, retirar o ofício expedido a SAD e providenciar o 

seu protocolo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 797854 Nr: 4239-87.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEREMY SHING IMPORTAÇÃO LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE ZILLI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AQUITALINO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA LIRA - OAB:8712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO DOS 

SANTOS JUNIOR - OAB:17.265/MT, PAULO VICTOR PETROCHINSKI G. 

GONÇALVES - OAB:29694/GO

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

INTIMO, o(s) advogado(s) da Parte requerida, para, no prazo de 10 (dez) 

dias efetuar o preparo da Carta Precatória para cumprimento na Comarca 

deprecada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 751559 Nr: 3315-13.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO DE CASTRO SANTOS, CRISTHIANE BORRO 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA HIPOTECÁRIA UNIBANCO 

RODOBENS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE QUEIROZ DA SILVA - 

OAB:20396/O, MADALENA TEIXEIRA - OAB:13018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVINO FERNANDES DO 

CARMO NETO - OAB:17639/O, LEANDRO GARCIA - OAB:OAB/SP 

210.137

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 209/212, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 935070 Nr: 52085-66.2014.811.0041

 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: LEIDIANE SILVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 194/196, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 82705 Nr: 2266-93.1996.811.0041

 AÇÃO: Processo de Execução Trabalhista->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERINDUS COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉSAR GILIOLI - OAB:6696/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10.657/MT

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fl. 320, anote junto à autuação e 

capa dos autos.

Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

Citação

Citação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009700-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD FABRICIO OGALHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME SAAB LANZA OAB - SP358073 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CARLOS GARCIA (REQUERIDO)

EDSON HENRIQUE (REQUERIDO)

MIZAEL AGOSTIN (REQUERIDO)

ADALBERTO E S (REQUERIDO)

BIANCA ARAUJO (REQUERIDO)

ANNA EMILIA DE MORAES TAQUES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 DIAS Expedido por ordem do(a) 

MM. TATIANE COLOMBO Dados do processo: Processo: 

1009700-47.2018.8.11.0041; Valor causa: R$ 50.000,00; Tipo: Cível; 

Espécie: OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS (1289)/[ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]. Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: RICHARD FABRICIO OGALHA Parte Ré: REQUERIDO: 

BIANCA ARAUJO, MIZAEL AGOSTIN, ADALBERTO E S, EDSON 

HENRIQUE, RENATO CARLOS GARCIA Finalidade: CITAÇÃO da parte ré 

acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

presente ação que lhe(s) é proposta, consoante resumo das alegações 

consta da petição inicial e do despacho judicial adiante transcrito, para, 

querendo, apresentar sua defesa, nos termos do artigo 303, §1º, III, do 

Código de Processo Civil., contados da expiração do prazo deste edital. 

Em caso de Revelia, será nomeado curador especial. Resumo da Inicial: O 

requerente encontrou no site usado fácil um automóvel que lhe agrad ou . 

Quando entrou em contato foi informado por um rapaz chamado Bruno 

(Telefone 65 - 98122 - 3409 | 61 - 98592 - 2594) que já teria vendido seu 

carro, mas que seu cunhado, o Sr. Renato Carlos Garcia (Telefone 65 - 

98117 - 9111), ora requerido, estaria vendendo um Corolla XEI, ano 2015. 
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O requerente, então, procurou o segun do requerido para verificar o carro 

e o encontrou na MILAN MÓVEIS, local de trabalho deste. O carro do último 

requerido agradou ao requerente que o questionou se deveria acertar os 

valores com ele ou com o “ BRUNO ”. O segundo requerido autorizou o 

requerent e a fechar negócio com o Bruno posto que era seu cunhado e 

atuava no ramo. O requerente, então, fechou com Bruno o valor de R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais), sendo que transferiria R$ 50.000,00 

(cinquenta mil reais) no ato e entregaria R$ 10.000,00 (dez mil reais) na 

entrega do automóvel. O requerente, então solicitou a conta bancária para 

depósito e Bruno ofereceu a conta da primeira requerida (Banco do Brasil 

– Agência 2373 - 6 e Conta Corrente 60060 - 1 em nome de Anna Emília de 

Moraes Taques). Após efetu ar o pagamento, o requerente se dirigiu até o 

Sr. Renato, com cópia da transferência, para buscar o carro, momento em 

que foi - lhe informado que na verdade o rapaz não era o cunhado dele e 

que ainda não havia recebido o dinheiro. Afirmou que declarou ser cu 

nhado de Bruno pois este havia pedido para facilitar a negociação. De 

posse de tal situação, verificando ter sofrido um golpe, o requerente se 

dirigiu à Delegacia e f ez Boletim de Ocorrência informando a prática de 

estelionato. O requerente entrou em cont ato com o Bruno que, conforme 

conversa em anexo, CONFIRMOU SER GOLPE E ESTAVA APENAS 

ENROLANDO O PASTOR PARA DAR TEMPO DE SACAR O DINHEIRO . Ao 

procurar o Banco do Brasil e apresentar a situação, foi informado que p 

arte do valor tinha sido sacado e parte tr ansferido para outras contas (Os 

meliantes já gastaram cerca de R$ 30.000,00) . Foi requerido, 

extrajudicialmente, o bloqueio do valor remanescente da conta . Na manhã 

do dia 19/03 a primeira requerida foi localizada pela polícia local e 

confessou o crime, declarando, inclusive, que o valor remanescente em 

sua conta ERA FRUTO DO DELITO COMETIDO EM FACE DO REQUERENTE. 

A primeira requerida, então, no dia 21/03/18, se dirigiu ao Banco do Brasil 

e apresentou carta de próprio punho afirmando que o dinheiro existente 

em sua conta era de procedência de ilícito penal e requereu a devolução 

ao proprietário de direito , o que ocorreu no montante de R$ 25.823,60 

(vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e três reais e sessenta centavos) – 

Doc. anexo . A primeira requer ida, também, apresentou ao requerente 

cópia do extrato bancário, onde constam diversos saques e 

transferências. Fato é, Excelência, que o requerente deverá ingressar 

com ação indenizatória em face de todos os supracitados requeridos, 

mas, tendo em vista que os meliantes estão DILAPI DANDO O DINHEIRO 

existente nas contas transferidas , necessário se fez o pedido de tutela 

antecipada em caráter antecedente, para que o valor ainda existente nas 

constas seja restituído ao autor. Ante o exposto, requer - se: a) A 

concessão da tutela provisória de urgência, em caráter antecedente, para 

determinar o bloqueio judicial e a transferência dos valores existentes nas 

contas transferidas citadas no item 2 desta petição, limitando - se aos 

valores ali discriminados e a imediata transferência para a conta bancária 

do requerente (Ba nco Bradesco, agência 7614, Conta Corrente nº 8766 - 

1), visto ser incontroverso que o dinheiro é de propriedade do requerente ; 

b) A intimação pessoal do s réu s sobre a concessão da presente tutela 

provisória de urgência para, querendo, recorrer sob pena de sua 

estabilização, o que desde já se requer nos termos do art. 304 c/c art. 303 

, § 6º do Código de Processo Civil ; c) Oficiar - se ao Banco do Brasil 

pedindo as informações dos proprietários das aludidas contas correntes, 

visando que os mesmos sejam intimados sobre a concessão da tutela; d ) 

Com a concessão da tutela pleiteada, havendo recurso do réu, requer - se 

o prazo de 15 (quinze) dias ou outro maior que Vossa Excelência 

determinar, para aditar a presente inicial; e ) Com o aditamento da presente 

inicial nos termos do inciso I do § 1º do art. 303 do Código de Processo 

Civil , o autor requererá a citação do réu para responder ao pedido 

definitivo. f ) Em razão do golpe citado, o requerente não possui, no 

momento, condições financeiras de arcar com custas e taxas da presente 

ação, visto que vendeu seu carro para angariar fundos para comprar 

novo. Desta feita, postula - se pela concessão dos benefícios da 

assistência j udiciária gratuita. Nos termos do art. 303, § 4º, dá - se á 

causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Termos em que, pede 

deferimento. Cuiabá - MT, 11 /0 4 /18 Despacho/Decisão: Vistos etc. 

Richard Fabrício Ogalha interpôs o presente pedido de Tutela em Caráter 

Antecedente em face de Anna Emilia de Moraes Taques, Bianca Aráujo, 

Mizael Agostin, Adalberto E S, Edson Henrique e Renato Carlos Garcia. O 

Requerente alega ter caído em um golpe oriundo de um anúncio no site 

“Usado Fácil”, em tese, cometido pelos Requeridos. Argumenta, ainda, que 

efetuou transferência bancária no valor de R$50.000,00 (cinquenta mil 

reais) na conta corrente de titularidade da primeira Requerida, contudo, 

após não ter conseguido retirar o veículo “comprado” e notar que estava 

sendo “enrolado” pelos vendedores, percebeu que havia caído em um 

golpe. Explana que levou a situação ao Banco do Brasil, momento que lhe 

foi informado que parte do valor já hvia sido sacado e parte transferido 

para outras contas bancárias, sendo requerido o bloqueio extrajudicial do 

valor remanescente na conta onde foi transferido o valor de origem. Expõe 

que a primeira Requerida foi localizada pelo Polícia Militar e teria 

confessado o crime, inclusive, fazendo declaração de próprio punho, bem 

como, apresentou cópia do extrato bancário onde consta diversos saques 

e transferências. Requereu, em sede de tutela de urgência em caráter 

antecedente, o bloqueio dos valores transferidos para as contas 

bancárias elencadas no item 02 da inicial. A inicial veio acompanhada de 

documentos. Relatado o necessário. Decido. A tutela de urgência poderá 

ser concedida em caráter antecedente, como na espécie, quando 

evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou risco ao 

resultado útil do processo, conforme preconiza o artigo 300, e seus 

parágrafos c/c artigo 303, ambos do Código de Processo Civil. Sobre o 

assunto, José Miguel Garcia Medina leciona: “A medida de urgência 

deverá ser determinada em atenção a uma série de elementos, 

habitualmente sintetizados na fórmula fumus + periculum, mas que são 

bastante abrangentes. A medida a ser concedida será a adequada à 

proteção e realização do direito frente ao perigo. Para se deliberar entre 

uma medida conservativa ‘’leve’’ ou ‘’menos agressiva’’ à esfera jurídica do 

réu e uma medida antecipatória (ou, no extremo, antecipatória e 

irreversível) deve-se levar em consideração a importância do bem jurídico 

a ser protegido (em favor do autor) frente ao bem defendido pelo réu.’’ 

(MEDINA, José Miguel Garcia. Novo Código de Processo Civil Comentado. 

1ª ed – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). Resta evidenciada 

a probabilidade do direito através dos documentos que instruem a inicial, 

especificamente, no Boletim de Ocorrência (id n. 12679900), pelo 

interrogatório da primeira Requerida perante a autoridade policial e 

declaração da mesma de próprio punho confessando a aplicação do golpe 

em face do Requerente e que o dinheiro em sua conta referia-se ao 

mesmo (ID 12679921 e ID 12679949). Ademais, a probabilidade do direito 

está presente ainda pelo extrato bancário da conta corrente da primeira 

Requerida, supostamente fornecido pela mesma, demonstrando os saques 

e as transferência bancárias para as contas objeto do pedido de bloqueio 

(ID 12679966). Somado a isso, o perigo de dano, por si só, está 

caracterizado, pois, caso não seja efetuado o bloqueio das contas 

correntes informadas na inicial, os valores poderão ser dilapidados e o 

autor deixará de reavê-los, correndo o risco de não ser ressarcido 

futuramente. Deixo de exigir caução real ou fidejussória idônea tendo em 

vista se tratar de valores que ficarão a disposição deste juízo no trâmite 

da lide, bem como, não há o que se falar em irreversibilidade dos efeitos 

da presente decisão em razão da mesma poder revista a qualquer 

momento por este Juízo. Por fim, consigno que o pedido de tutela deverá 

ser deferido parcialmente tão somente quanto aos bloqueios dos valores 

indicados na inicial junto as contas correntes, também informadas na 

inicial. Logo, pelas provas carreadas com a inicial, ao menos neste 

momento processual, entendo presentes os requisitos exigidos em lei para 

deferimento parcial da tutela de antecipada requerida em caráter 

antecedente, a fim de minimizar os prejuízos já suportados pelo 

Requerente. Diante do exposto, nos termos do artigo 300 e 303, ambos do 

Código de Processo Civil, defiro a tutela antecipada requerida em caráter 

antecedente para determinar o bloqueio via dos valores transferidos para 

as contas correntes que transcrevo abaixo: 1) Valor de R$4.800,00 

(quatro mil e oitocentos reais), na Conta Corrente 67220-3, Agência 3479, 

Banco do Brasil, de titularidade de Bianca Aráujo (segunda Requerida); 2) 

Valor de R$200,00 (duzentos reais), na Conta Corrente 21213-X, Agência 

0667, Banco do Brasil, titularidade Mizael Agostin (terceiro Requerido); 3) 

Valor de R$600,00 (seiscentos reais), na Conta Corrente 67220-3, 

Agência 2363, Banco do Brasil, de titularidade de Adalberto E S (quarto 

Requerido); 4) Valor de R$12.000,00 (doze mil reais), na Conta Corrente 

27233-7, Agência 3498, Banco do Brasil, de titularidade de Edson 

Henrique (quinto Requerido). Consigno que em razão do não fornecimento 

do CPF dos Requeridos acima especificados, este juízo está 

impossibilitado de realizar o bloqueio via Bacenjud, de modo que, 

excepcionalmente, determino a expedição de ofício ao Banco do Brasil 

determinando que efetue o bloqueio, conforme explicitado acima. Nos 

termos do artigo 303, §1º, inciso I, do Código de Processo Civil, o Autor 

tem o prazo de 15 dias para aditar a sua inicial, sob pena de extinção do 

processo sem resolução do mérito (artigo 303, §2º, do Código de 
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Processo Civil). Em caso de recurso da parte Ré, nos termos dos artigos 

6º, 378 e 1.018 do Código de Processo Civil, esta deverá comunicar este 

juízo de sua interposição, para evitar a estabilidade determinada no artigo 

304, “caput”, do mesmo Código. Deixo de designar a audiência de 

Conciliação prevista no artigo 303, §1º, II, do Código de Processo Civil 

tendo em vista a peculiaridade do caso, bem como, em razão de os 

Requeridos, salvo a requerida Anna Emilia de Moraes Taques, estarem em 

local incerto e não sabido, bem como serem pessoas desconhecidas. 

Cite-se a requerida Anna Emilia de Moraes Taques no endereço 

consignado na inicial para, querendo, apresentar sua defesa, nos termos 

do artigo 303, §1º, III, do Código de Processo Civil. Cite-se por edital os 

demais Requeridos com prazo de 30 (trinta) dias, em observância ao 

artigo 256, I e II c/c artigo 257, III, ambos do Código de Processo Civil. A 

secretaria deverá as demais exigências contidas no artigo 257 do mesmo 

diploma processual citado. Defiro a assistência judiciária gratuita, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. Cumpra-se com urgência. 

Intime-se. Advertência: E, para que chegue ao conhecimento de todos e 

que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 

Edital que será afixado, NESTA DATA, no lugar de costume e publicado na 

forma da Lei. Eu, THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE, digitei. CUIABÁ, 

25 de julho de 2018. THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Analista 

Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: 

AVENIDA DESEMBARGADOR MILTON FIGUEIREDO FERREIRA MENDES, 

TELEFONE: (65) 3648-6000/6001, CENTRO POLÍTICO ADMINISTRATIVO, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78049-075 - TELEFONE: ( )

7ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019287-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO VALENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA BRAGA DA SILVA OAB - GO17347 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO CARRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NACIONAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimação da parte autora para manifestar do pagamento da condenação.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1019287-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO VALENTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA BRAGA DA SILVA OAB - GO17347 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO CARRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

NACIONAL FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Intimação da parte autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006034-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. E. M. (REQUERENTE)

NEURILAN MATOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA BARBOSA DE OLIVEIRA OAB - MT21874/O (ADVOGADO)

MAURO CESAR GONCALVES BENITES OAB - MT0012035A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTEGRACAO TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO SILVA NAVEGA OAB - RJ0118948A-O (ADVOGADO)

LAUDELINA FERREIRA TORRES OAB - MT0013361A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para impugnar as contestações ofertadas, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011771-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO RESIDENCIAL ALPHAVILLE 1 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA PIRES PINTO OAB - PR77007 (ADVOGADO)

FABIO ANTONIO PECCICACCO OAB - SP25760 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ZANCHET (REQUERIDO)

SHEILA CABRAL DA SILVA ZANCHET (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora para manifestar da certidão negativa do Sr. 

oficial de justiça.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011581-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEOMIR TOLENTINO ALANIS (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA OLIVEIRA FERREIRA OAB - SP340100 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNOBIO SANTIAGO LOPES (DEPRECADO)

 

Intimação da parte autora, para manifestar acerca da certidão negativa do 

Sr. Oficial de Justiça.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017504-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR LIMA DE SOUZA (AUTOR)

MATEUS LIMA FRANCO (AUTOR)

MARIANA LIMA FRANCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS VALIM FRANCO OAB - MT0006056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT0007659A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° 1017504-37.2016.8.11.0041(LP) VISTOS, Intime-se a parte 

Requerida para no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca do petitório 

do id. 10605343. Após manifestação, voltem os autos conclusos para 

prolação da sentença. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037218-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES OAB - MT0011167A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (RÉU)

NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA OAB - GO0036921A (ADVOGADO)

ALBADILO SILVA CARVALHO OAB - PR44016 (ADVOGADO)

 

Intimação da parte autora para impugnar a contestação ofertada, no prazo 

legal.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 924295 Nr: 46012-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: CANADA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NP LOCADORA DE VEICULOS LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: antonio jose vital - OAB:95197, 

MARCUS VINICIUS PIETRA CARDOSO - OAB:134256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO RIBEIRO DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:14760/MT, Daniel Rachewski Scheir - 

OAB:16.449-MT, Gilberto Maltz Scheir - OAB:OAB/MT 8848

 Vistos etc.

Considerando o novo regramento estabelecido pelo atual Código de 

Processo Civil, especificadamente no art. 133 e seguintes do citado 

diploma processual, deixo de analisar o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica contido na petição de fl. 166, uma vez ser ônus das 

partes observarem como devem requerer seus pedidos de acordo com o 

que está previsto em Lei.

 Por outro lado, indefiro a busca de bens junto ao Sistema RENAJUD 

pugnada em fl. 169, isso porque nenhuma das placas informadas 

pertencem a Executada, conforme se vê no extrato que vai em anexo a 

este decisão.

Assim, intime-se a parte Exequente para que promova o andamento do 

feito, no prazo legal.

 Cumpra-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1035378 Nr: 39295-16.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UEMURA FERNANDES E HOSSODA LTDA, VERA LÚCIA 

UEMURA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ORO, COMERCIAL HORTIFRUTI CENTRO 

OESTE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A. BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo – Código nº 1035378

Vistos,

Trata-se de Execução de Titulo Extrajudicial, onde os executados não 

foram localizados no endereço indicado nos autos, tendo a parte 

exequente requerido nos autos, a citação dos executados por edital.

A citação edilícia deve ser procedida excepcionalmente quando estiver 

evidenciado nos autos, o esgotamento dos meios possíveis e razoáveis 

para citação pessoal da parte requerida.

No presente caso, não há demonstração, do cumprimento do requisito 

exigido pelo inciso II, do artigo 256 do Código de Processo Civil, de que 

foram realizadas diligências tendentes à localização dos executados, por 

essa razão, indefiro o pedido de citação por edital.

Intime-se a parte exequente para no prazo de 05 (cinco) dias, juntar nos 

autos o endereço atualizado dos executados, ou para no mesmo prazo, 

demonstrar nos autos que esgotou os meios de diligência disponível para 

tentar localizá-la, para posterior prosseguimento desta execução.

 Decorrido o prazo acima estipulado, com ou sem manifestação, voltem-me 

os autos conclusos.

 Intime-se a parte exequente

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Junho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1214370 Nr: 9749-42.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIOVALDO GOMES DE OLIVEIRA, JANETE BOLETA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA LOPES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS 

JUNIOR - OAB:160493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1214370

Vistos,

Trata-se de Pedido de Cumprimento Provisório de Sentença, que o pedido 

inicial não atende os requisitos exigidos pelo artigo 522, inciso II do CPC, e 

precisa ser adequado.

No caso, deixou de acompanhar o pedido a certidão de interposição do 

Recurso não dotado de efeito suspensivo.

Desse modo, intime a parte Exequente, via DJE, por seu Patrono, para no 

prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, acostando aos autos 

a certidão acima especificada exigida pelo artigo 522, inciso II, para 

posterior prosseguimento do feito, sob pena de indeferimento.

Decorrido o prazo supra, voltem os autos conclusos para despacho inicial.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 788406 Nr: 42370-68.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PONTUAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOELY SANTOS GOGOLEVSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:13.288/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo - Código nº 788406

Vistos,

Trata-se de Execução de Titulo Judicial onde a parte exequente vem aos 

autos requerer a busca de bens da executada junto a Receita Federal.

A diligência junto a Receita Federal, via Sistema Infojud para busca de 

bens, está só é admitida excepcionalmente, justificando-se tão somente, 

quando demonstrado nos autos, que o exequente já esgotou todos os 

meios de diligências extrajudiciais disponíveis para localizar bens da parte 

executada, o que não se enquadra no presente caso.

Dessa forma, não havendo esgotado os meios tradicionais para 

satisfação do débito, indefiro a busca requerida via Sistema Infojud.

Cumpra-se na integra a o despacho de folhas 106, conforme determinado.

Expeça-se Mandado de Penhora e Avaliação

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 20 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1107362 Nr: 13553-52.2016.811.0041

 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: SILZIENE LUZIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Processo código nº 1107362

Vistos,

O Perito nomeado nestes autos, apesar de intimado não se pronunciou 

nos autos, conforme relara a certidão lavrada às folhas 130.

Isto posto, considerando o desinteresse demonstrado pelo expert nos 

autos, destituo do encargo de perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, 

nomeado as folhas 123.

Nomeio neste caso, como Perita Judicial a Drª Marisa Fernanda Vieira 

Tavares, cadastrada junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, com 

endereço na Av. Bosque da Saúde nº 355, Aptº 501 – Ed. Salvador Dali, 

CEP. 78050-070, Cuiabá-MT, ou pelos Telefones nº 65 3642-5241 (res.), 

65 3624-9922 (consultório), ou 65 9972-0837, para realizar perícia médica 

na parte requerente, independente de compromisso, sob a fé de seu grau.

Dispõe o artigo 95 do CPC, que compete às partes o RATEIO do 

pagamento das despesas decorrentes de perícia quando determinada de 

ofício pelo juízo ou requerida pelas partes, como no presente caso. 

Todavia, tratando-se a parte Autora de beneficiária da justiça gratuita, o 

ônus da sua proporcionalidade competirá ao Estado, conforme disposto no 

art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e nos §§ 3º e 4º do artigo 95 do 
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CPC.

Seguindo a disposição contida na Resolução nº 232/2016 do CNJ, e artigo 

500 e seguintes CNGC/TJMT/2016, arbitro os honorários periciais em R$ 

1.100,00 (mil e cem reais).

Intime-se a Perita para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art.465,§2º CPC), ressaltando que o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos pela parte requerente, será 

expedida CERTIDÃO, em seu favor para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso - §§3º e 4º do artigo 95 do CPC e do artigo 507 e seguintes da 

CNGC/TJMT/2016, após a apresentação do laudo pericial.

Aceitando o encargo, intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

conforme preconiza o artigo 465, § 1º do CPC , sob pena de preclusão.

Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor correspondente à 

sua cota parte dos honorários periciais.

 Depositado pela requerida os honorários que lhe compete, intime-se a 

perita para no prazo de cinco dias, agendar data indicando hora e o local, 

endereço completo para a realização da perícia, com antecedência mínima 

de 40 dias, a fim de possibilitar a intimação das partes.

 Agendada a data da pericia, INTIMEM-SE todos, inclusive a parte Autora 

para comparecimento no local indicado pela perita.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de 

15 (quinze) dias, manifestem quanto ao laudo, sob pena de preclusão. 

Decorrido o prazo dos Assistentes Técnicos e das partes (art. 477 do 

CPC), certifique-se.

A seguir, expeça-se em favor da perita nomeada, alvará para 

levantamento dos honorários depositados pela parte requerida, e a 

CERTIDÃO com o percentual do valor dos honorários periciais que lhes 

são devidos pela parte Autora, para a cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso - os §§3º e 4º do artigo 95 do CPC e do artigo 507 e seguintes da 

CNGC/TJMT/2016.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimem-se as partes e o Perito.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 400930 Nr: 33657-12.2009.811.0041

 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: EDIVALDO RODRIGUES DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:OAB/MT 5.652, SIMONE CAFURE BEZERRA - OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Processo código nº 400930

Vistos,

O Perito nomeado nestes autos, apesar de intimado não se pronunciou 

nos autos, conforme relara a certidão lavrada às folhas 266.

Isto posto, considerando o desinteresse demonstrado pelo expert nos 

autos, destituo do encargo de perito o Dr. Roberto Gomes de Azevedo, 

nomeado as folhas 256.

Nomeio neste caso, como Perita Judicial a Drª Marisa Fernanda Vieira 

Tavares, cadastrada junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, com 

endereço na Av. Bosque da Saúde nº 355, Aptº 501 – Ed. Salvador Dali, 

CEP. 78050-070, Cuiabá-MT, ou pelos Telefones nº 65 3642-5241 (res.), 

65 3624-9922 (consultório), ou 65 9972-0837, para realizar perícia médica 

na parte requerente, independente de compromisso, sob a fé de seu grau.

Dispõe o artigo 95 do CPC, que compete às partes o RATEIO do 

pagamento das despesas decorrentes de perícia quando determinada de 

ofício pelo juízo ou requerida pelas partes, como no presente caso. 

Todavia, tratando-se a parte Autora de beneficiária da justiça gratuita, o 

ônus da sua proporcionalidade competirá ao Estado, conforme disposto no 

art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e nos §§ 3º e 4º do artigo 95 do 

CPC.

Seguindo a disposição contida na Resolução nº 232/2016 do CNJ, e artigo 

500 e seguintes CNGC/TJMT/2016, arbitro os honorários periciais em R$ 

1.100,00 (mil e cem reais).

Intime-se a Perita para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art.465,§2º CPC), ressaltando que o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos pela parte requerente, será 

expedida CERTIDÃO, em seu favor para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso - §§3º e 4º do artigo 95 do CPC e do artigo 507 e seguintes da 

CNGC/TJMT/2016, após a apresentação do laudo pericial.

Aceitando o encargo, intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

conforme preconiza o artigo 465, § 1º do CPC , sob pena de preclusão.

Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor correspondente à 

sua cota parte dos honorários periciais.

 Depositado pela requerida os honorários que lhe compete, intime-se a 

perita para no prazo de cinco dias, agendar data indicando hora e o local, 

endereço completo para a realização da perícia, com antecedência mínima 

de 40 dias, a fim de possibilitar a intimação das partes.

 Agendada a data da pericia, INTIMEM-SE todos, inclusive a parte Autora 

para comparecimento no local indicado pela perita.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de 

15 (quinze) dias, manifestem quanto ao laudo, sob pena de preclusão. 

Decorrido o prazo dos Assistentes Técnicos e das partes (art. 477 do 

CPC), certifique-se.

A seguir, expeça-se em favor da perita nomeada, alvará para 

levantamento dos honorários depositados pela parte requerida, e a 

CERTIDÃO com o percentual do valor dos honorários periciais que lhes 

são devidos pela parte Autora, para a cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso - os §§3º e 4º do artigo 95 do CPC e do artigo 507 e seguintes da 

CNGC/TJMT/2016.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Intimem-se as partes e o Perito.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 983662 Nr: 15653-14.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONATHAN DA COSTA RODRIGUES

 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 - 

OAB:8506A

 Processo código nº 983662

Vistos,

O Perito nomeado nestes autos não foi localizado para ser intimado no 

endereço por ele indicado.

A certidão lavrada nos autos relata que várias as diligências foram 

empreendidas sem êxito, na tentativa de localizar o perito nomeado no 

feito, sendo a destituição a medida imposta.

Ante ao acima exposto, destituo do encargo de perito o Dr Lindolfo Araujo 

Filho, nomeado as folhas 133. Nomeio como Perito Judicial nestes autos, o 

Dr Reinaldo Prestes Neto, Médico Ortopedista e Traumatologista, 

cadastrado junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, podendo ser 

encontrado na Alameda Aripuanã, nº 88, Alphaville, Cuiabá II, CEP. 

78061-412, Cuiabá-MT, ou pelos Telefones nº 65 3028-1039 (res.), 65 

3051-2250 (consultório), ou 65 8117-0025, para realizar perícia médica na 

parte requerente, independente de compromisso, sob a fé de seu grau.

Dispõe o artigo 95 do CPC, que compete às partes o RATEIO do 

pagamento das despesas decorrentes de perícia quando determinada de 

ofício pelo juízo ou requerida pelas partes.

No caso, sendo a parte Autora beneficiária da justiça gratuita, o ônus da 

sua proporcionalidade competirá ao Estado, conforme disposto no art. 5º, 

LXXIV, da Constituição Federal e nos §§3º e 4º do artigo 95 do CPC.

Seguindo a Resolução do CNJ 232/2016, e a Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, artigo 

500 e seguintes, arbitro os honorários periciais em R$ 1.100,00 (hum mil e 
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cem reais).

Intime-se o Perito para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art.465,§2º CPC), ressaltando que o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos pela parte requerente, haverá 

de ser expedida em seu favor CERTIDÃO, para cobrança junto ao Estado 

de Mato Grosso, conforme estabelecem os §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, 

e artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016, depois de apresentado o 

laudo pericial.

Aceitando o encargo, intimem-se as partes para no prazo de 15 (quinze) 

dias, arguirem impedimento ou suspeição do profissional nomeado, 

conforme preconiza o artigo 465, § 1º do CPC , sob pena de preclusão.

Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte Requerida para no prazo de 

05(cinco) dias, efetuar o depósito nos autos do valor correspondente à 

sua cota parte dos honorários periciais.

 Depositado pela requerida os honorários que lhe compete, intime-se o 

perito para no prazo de cinco dias, agendar data indicando hora e o local, 

endereço completo para a realização da perícia, com antecedência mínima 

de 40 dias, a fim de possibilitar a intimação das partes.

 Agendada a data da pericia, INTIMEM-SE todos, inclusive a parte Autora 

para comparecimento no local indicado pelo perito.

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para que no prazo comum de 

15 (quinze) dias, manifestem quanto ao laudo, sob pena de preclusão.

 Decorrido o prazo dos Assistentes Técnicos e das partes (art. 477 do 

CPC), voltem-me os autos conclusos para sentença.

 Decorrido o prazo estipulado pelo artigo 477 do CPC, expeça-se em favor 

do perito nomeado, alvará para levantamento dos honorários depositados 

pela parte requerida, e a CERTIDÃO com o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos pela parte Autora, para a 

cobrança junto ao Estado de Mato Grosso- os §§3º e 4º do artigo 95 do 

CPC e do artigo 507 e seguintes da CNGC/TJMT/2016.

Intimem-se as partes e o Perito.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 394167 Nr: 29760-73.2009.811.0041

 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: VICENTE PAULO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Vistos,

O Perito nomeado nestes autos não foi localizado para ser intimado no 

endereço por ele indicado.

A certidão lavrada nos autos (fls. ) informa que outras diligências foram 

empreendidas sem êxito, na tentativa de localizar o perito nomeado, sendo 

a destituição à medida que se impõe.

Ante ao exposto, destituo do encargo de perito o Dr. Lindolfo Araújo Filho, 

nomeado nos autos, as de folhas .

 Nomeio neste caso, como Perito Judicial o Dr Reinaldo Prestes Neto, 

Médico Ortopedista e Traumatologista, cadastrado junto ao banco de 

dados de peritos do TJ/MT, podendo ser encontrado na Alameda 

Aripuanã, nº 88, Alphaville, Cuiabá II, CEP. 78061-412, Cuiabá-MT, ou pelos 

Telefones nº 65 3028-1039 (res.), 65 3051-2250 (consultório), ou 65 

8117-0025, para realizar perícia médica na parte requerente, independente 

de compromisso, sob a fé de seu grau.

Intime-se o Perito para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art.465,§2º CPC), ressaltando que o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos pela parte requerente, haverá 

de ser expedida em seu favor Certidão, para cobrança junto ao Estado de 

Mato Grosso, conforme estabelecem os §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, e o 

artigo 507, e seguintes da CNGC/TJMT/2016, depois de apresentado nos 

autos o laudo pericial.

Aceitando o perito o encargo, cumpra-se na decisão supra citada em sua 

integralidade.

 Intimem-se as partes e o Perito.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1103279 Nr: 11809-22.2016.811.0041

 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: PEDRO CRISTINO CESARIO FILHO

 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 - 

OAB:8184-A

 Vistos,

O Perito nomeado nestes autos não foi localizado para ser intimado no 

endereço por ele indicado.

A certidão lavrada nos autos (fls. ) informa que outras diligências foram 

empreendidas sem êxito, na tentativa de localizar o perito nomeado, sendo 

a destituição à medida que se impõe.

Ante ao exposto, destituo do encargo de perito o Dr. Lindolfo Araújo Filho, 

nomeado nos autos, as de folhas .

 Nomeio neste caso, como Perito Judicial o Dr Reinaldo Prestes Neto, 

Médico Ortopedista e Traumatologista, cadastrado junto ao banco de 

dados de peritos do TJ/MT, podendo ser encontrado na Alameda 

Aripuanã, nº 88, Alphaville, Cuiabá II, CEP. 78061-412, Cuiabá-MT, ou pelos 

Telefones nº 65 3028-1039 (res.), 65 3051-2250 (consultório), ou 65 

8117-0025, para realizar perícia médica na parte requerente, independente 

de compromisso, sob a fé de seu grau.

Intime-se o Perito para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art.465,§2º CPC), ressaltando que o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos pela parte requerente, haverá 

de ser expedida em seu favor Certidão, para cobrança junto ao Estado de 

Mato Grosso, conforme estabelecem os §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, e o 

artigo 507, e seguintes da CNGC/TJMT/2016, depois de apresentado nos 

autos o laudo pericial.

Aceitando o perito o encargo, cumpra-se na decisão supra citada em sua 

integralidade.

 Intimem-se as partes e o Perito.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1131276 Nr: 23522-91.2016.811.0041

 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: JOVACIR GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA 

- OAB:18.213/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos,

O Perito nomeado nestes autos não foi localizado para ser intimado no 

endereço por ele indicado.

A certidão lavrada nos autos (fls. ) informa que outras diligências foram 

empreendidas sem êxito, na tentativa de localizar o perito nomeado, sendo 

a destituição à medida que se impõe.

Ante ao exposto, destituo do encargo de perito o Dr. Lindolfo Araújo Filho, 

nomeado nos autos, as de folhas .

 Nomeio neste caso, como Perito Judicial o Dr Reinaldo Prestes Neto, 

Médico Ortopedista e Traumatologista, cadastrado junto ao banco de 

dados de peritos do TJ/MT, podendo ser encontrado na Alameda 

Aripuanã, nº 88, Alphaville, Cuiabá II, CEP. 78061-412, Cuiabá-MT, ou pelos 

Telefones nº 65 3028-1039 (res.), 65 3051-2250 (consultório), ou 65 

8117-0025, para realizar perícia médica na parte requerente, independente 

de compromisso, sob a fé de seu grau.
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Intime-se o Perito para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art.465,§2º CPC), ressaltando que o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos pela parte requerente, haverá 

de ser expedida em seu favor Certidão, para cobrança junto ao Estado de 

Mato Grosso, conforme estabelecem os §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, e o 

artigo 507, e seguintes da CNGC/TJMT/2016, depois de apresentado nos 

autos o laudo pericial.

Aceitando o perito o encargo, cumpra-se na decisão supra citada em sua 

integralidade.

 Intimem-se as partes e o Perito.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1156144 Nr: 34364-33.2016.811.0041

 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: MICHELE MACHADO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDI TOCANTINS - OAB:16.519/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Vistos,

O Perito nomeado nestes autos não foi localizado para ser intimado no 

endereço por ele indicado.

A certidão lavrada nos autos (fls. ) informa que outras diligências foram 

empreendidas sem êxito, na tentativa de localizar o perito nomeado, sendo 

a destituição à medida que se impõe.

Ante ao exposto, destituo do encargo de perito o Dr. Lindolfo Araújo Filho, 

nomeado nos autos, as de folhas .

 Nomeio neste caso, como Perito Judicial o Dr Reinaldo Prestes Neto, 

Médico Ortopedista e Traumatologista, cadastrado junto ao banco de 

dados de peritos do TJ/MT, podendo ser encontrado na Alameda 

Aripuanã, nº 88, Alphaville, Cuiabá II, CEP. 78061-412, Cuiabá-MT, ou pelos 

Telefones nº 65 3028-1039 (res.), 65 3051-2250 (consultório), ou 65 

8117-0025, para realizar perícia médica na parte requerente, independente 

de compromisso, sob a fé de seu grau.

Intime-se o Perito para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art.465,§2º CPC), ressaltando que o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos pela parte requerente, haverá 

de ser expedida em seu favor Certidão, para cobrança junto ao Estado de 

Mato Grosso, conforme estabelecem os §§3º e 4º do artigo 95 do CPC, e o 

artigo 507, e seguintes da CNGC/TJMT/2016, depois de apresentado nos 

autos o laudo pericial.

Aceitando o perito o encargo, cumpra-se na decisão supra citada em sua 

integralidade.

 Intimem-se as partes e o Perito.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1086341 Nr: 4464-05.2016.811.0041

 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: JONAS ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILAS LINO DE OLIVEIRA - 

OAB:9151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 Processo código nº 1086341

Vistos,

O Perito nomeado nestes autos, apesar de intimado não se pronunciou 

nos autos, conforme relara a certidão lavrada às folhas 121.

Diante do desinteresse demonstrado nos autos pelo expert, destituo do 

encargo de perito o Dr. Lindolfo Araújo Filho, nomeado as folhas 104/106.

Nomeio neste caso, como Perita Judicial a Drª Marisa Fernanda Vieira 

Tavares, cadastrada junto ao banco de dados de peritos do TJ/MT, com 

endereço na Av. Bosque da Saúde nº 355, Aptº 501 – Ed. Salvador Dali, 

CEP. 78050-070, Cuiabá-MT, ou pelos Telefones nº 65 3642-5241 (res.), 

65 3624-9922 (consultório), ou 65 9972-0837, para realizar perícia médica 

na parte requerente, independente de compromisso, sob a fé de seu grau.

Intime-se a Perita para dizer se aceita o encargo no prazo de 05 (cinco) 

dias (art.465,§2º CPC), ressaltando que o percentual do valor dos 

honorários periciais que lhes são devidos pela parte requerente, será 

expedida em seu favor CERTIDÃO, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso - §§3º e 4º do artigo 95 do CPC e do artigo 507 e seguintes da 

CNGC/TJMT/2016, após a apresentação do laudo pericial.

Aceitando a perita o encargo, cumpra-se a decisão acima mencionada em 

sua integralidade.

 Intimem-se as partes e o Perito.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de Julho de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1161507 Nr: 36575-42.2016.811.0041

 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: ODENIL CUNHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIULIANA DA SILVA BATISTA, ZILÁ DA SILVA 

BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, proceder o regular 

andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 328849 Nr: 1311-42.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIR RODRIGUES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCI JOSÉ VEDOIN, CLÉIA MARIA TREVISAN 

VEDOIN, LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN, IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA, HELEN PAULA DUARTE CIRINEU VEDOIN, ALESSANDRA 

TREVISAN VEDOIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

PERES - OAB:6668/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA SILVA DE SOUZA - 

OAB:14660, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5.222/MT, IVO 

MARCELO SPINOLA - OAB:13731, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731/MT

 Intimação da parte autora para,no prazo legal, promover o regular 

andamento ao feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 279845 Nr: 5892-37.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA MISTA AGROPECUÁRIA 

GUARANTÃ DO NORTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, MURILLO ESPÍNOLA DE OLIVEIRA LIMA - 

OAB:3.127-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO HENRIQUE ALVES - 

OAB:37625, LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - OAB:11974-B

 Certifico a tempestividade dos embargos de declaração e, no ensejo, 

procedo a intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se 

acerca do referido recurso.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 754692 Nr: 6684-15.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS GARCIA GOIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14559, GIOVANE GUALBERTO DE ALMEIDA - 

OAB:17.809

 Código – 754692

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 87/94 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

EXPEÇA-SE ALVARÁ JUDICIAL do valor penhorado às fls. 81/83 em favor 

da parte Exequente, a ser creditado na conta indicada à fl. 91.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, conforme 

estabelecido na avença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 24 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 302043 Nr: 14195-40.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOVAR TRANSPORTES E LOGÍSTICAS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BAMERINDUUS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA GOUVÊA DE 

VASCONCELLOS GURGEL - OAB: 9.023/MT, ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB:6.735/MT

 Código – 302043

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 307/308 para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 924, inciso III do CPC.

Custas remanescentes ao encargo da parte Executada, conforme 

estabelecido na sentença.

Preclusa a via recursal, arquive-se os autos, com as providências de 

praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 24 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 330479 Nr: 2151-52.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIDERGÁS TRANSPORTE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAURI CAMPOS PALONE JUNIOR -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10.203 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS AZEVEDO RIOS 

MALDONADO - OAB:47710

 Código – 330479

VISTOS,

HOMOLOGO por sentença o acordo celebrado entre as partes juntado às 

fls. 103/104, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Consequentemente, DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do CPC.

As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais custas 

remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC.

Renunciado o prazo recursal, arquivem-se os autos, observando as 

providências de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 24 de Julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 881679 Nr: 17800-47.2014.811.0041

 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: IRENO GOMES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Código – 881679

VISTOS,

PROCESSO CONCLUSO SEM CUMPRIMENTO DE ATO ORDINATÓRIO. 

Intime-se a parte Requerida para manifestar acerca da petição de fls. 

82/84.

Após manifestação, voltem os autos conclusos para prolação da 

sentença.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 804583 Nr: 11047-11.2013.811.0041

 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: ALEXANDRE MANOEL DA SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a 

Requerida SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DOS SEGUROS 

DPVAT, pagar a parte Requerente, ALEXANDRE MANOEL DA SILVA 

FERREIRA, à 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 data da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 09/06/2012 

(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.Cuiabá, 24 de Julho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 802088 Nr: 8548-54.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO MACHADO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida ITAU SEGUROS S/A, pagar ao Requerente, EVANDRO 

MACHADO DE SOUZA, a quantia de: A) - 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 (Sumula 426 

STJ) e correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual 

seja 18/01/2012 (Súmula 580 STJ); B) – R$ 816,00 (oitocentos e 

dezesseis reais) referente à indenização prevista no artigo 3º, inciso III, da 

Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir 

da citação inicial (CC/2002, art. 405) e correção monetária a partir da data 

do desembolso.CONDENO ainda a parte Requerida ao pagamento das 

custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da 

condenação (art. 85, §2º, do CPC).Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 24 de Julho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 864418 Nr: 5165-34.2014.811.0041

 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: SEBASTIÃO FRANCISCO DAS CHAGAS NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEILSON MENEZES 

GUIMARÃES - OAB:7960/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a parte 

Requerida ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, pagar ao Requerente, 

SEBASTIÃO FRANCISCO DAS CHAGAS NETO, 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 a partir da data da ocorrência do sinistro, 

qual seja, 14/04/2013 (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).RETIFIQUE-SE a 

autuação do processo a fim de regularizar os dados da parte Requerida 

para ITAÚ VIDA E PREVIDÊNCIA S/A.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 24 de julho de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 881679 Nr: 17800-47.2014.811.0041

 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: IRENO GOMES DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerida para, no prazo 

legal, manifestar-se acerca da petição de fls. 82/84

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1036209 Nr: 39688-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CERVI - OAB:14020/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3277/MT

 Vistos etc.

Recebo o Cumprimento de Sentença de fls. 211/213, anote junto à 

autuação e capa dos autos.

 Intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado para que efetue 

o pagamento da obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 

obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).

Transcorrido o prazo acima fixado e não havendo pagamento, arbitro 

multa e honorários advocatícios em 10% (dez por cento), cada, nos 

termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, iniciando de 

imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte Executada apresentar 

impugnação nos próprios autos (art. 525 do Código de Processo Civil).

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 853253 Nr: 55965-03.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ NAZARIO BAPTISTELLA - 

OAB:39.016/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, não foi possível localizar o protocolo do Agravo de 

instrumento informado às fls.. 941/960, Dito isto, procedo a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, trazer aos autos a numeração do 

referido recurso em sede de segundo grau. Promovendo desde logo o 

regular andamento ao feito, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 414662 Nr: 3158-11.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A, ESPÓLIO DE REINALDO 

CAMPOS PEIXOTO, MARLENE RESENDE PEIXOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Valter Rodrigues - 

OAB:15319, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 – art. 485, § 1º, do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1306989 Nr: 10110-25.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARA MARIA ANGELICA VERGARA DE VIVNCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVANI DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA 

LOTT - OAB:14,246 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação ao Advogado DAMIÃO ORLANDO DE 

OLIVEIRA LOTT para, no prazo de 24 horas, proceder a devolução 

dosautos em cartório, sob pena de busca e apreensão.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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
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 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, encaminho intimação ao Advogado Vitor Schimidt Ferreira 

para, no prazo de 24 horas, 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.: 1083812 Nr: 3354-68.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO BRANDÃO DOS SANTOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON JONES AMORIM VIEIRA 

- OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 Certifico que, encaminho intimação a Advogada MARIA MADALENA 

CERQUEIRA DE SOUZA para, no prazo de 24 horas, proceder com a 

devolução dos autos em cartório, sob pena de busca e apreensão.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004598-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA HERNANDES MERIGHI PREZA (AUTOR)

GIAN CARLO LEAO PREZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ludovico Antonio Merighi OAB - SP24821 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA GUILHERME (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Processo nº 1004598-44.2017.8.11.0041(B) VISTOS, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes na Central de Conciliação e 

Mediação da Capital, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Consequentemente DECLARO EXTINTO o presente feito COM 

JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, “b” do 

CPC/2015. As partes ficam dispensadas do pagamento de eventuais 

custas remanescentes, nos termos do art. 90, § 3º do CPC. Preclusa a via 

recursal, arquive-se os autos, com as providências de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1033642-45.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

T. S. D. O. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior OAB - MT0007585A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 1033642-45.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, 

THALITA SOUZA DE OLIVEIRA, menor, neste ato representado por sua 

genitora ELIANDRA JOSEFA FERREIRA DE SOUZA, devidamente 

qualificadas 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 05/10/2015 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: 10541564. A Requerida apresentou contestação no ID: 

11389251, arguindo em preliminar, a necessidade de inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a carência da ação por já ter sido realizado o pagamento por via 

administrativa, e a incompetência do foro. 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: 11508190. 

Impugnação à contestação no id. 11695752. Os autos vieram conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - NECESSIDADE DE 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto ao pedido de substituição da 

parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor que satisfez a 

dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a 

sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO - PAGAMENTO 

ADMINISTRATIVO JÁ REALIZADO O Superior Tribunal de Justiça já 

assentou que a quitação dada pelo beneficiário do seguro DPVAT não o 

impede de pleitear o recebimento da quantia restante, sendo 

absolutamente dispensável a desconstituição do termo de quitação ou a 

prova de existência de eventual vício de consentimento. A propósito, 

confira-se: "DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

CONHECIMENTO SOB O RITO SUMÁRIO. SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT). COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADMISSIBILIDADE. - O 

recibo de quitação outorgado de forma plena e geral, mas relativo à 

satisfação parcial do quantum legalmente assegurado pelo art. 3º da Lei n. 

6194/74, não se traduz em renúncia a este, sendo admissível postular em 

juízo a sua complementação. Precedentes." (STJ - Resp. 363604/SP 

Relatora Min. NANCY ANDRIGHI, J. em 02/04/2002, DJ 17.06.2002 p. 258). 

"CIVIL. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). VALOR QUANTIFICADO EM 

SALÁRIOS MÍNIMOS. INDENIZAÇÃO LEGAL. CRITÉRIO. VALIDADE. LEI N. 

6.194/74. RECIBO. QUITAÇÃO. SALDO REMANESCENTE. (...) O recibo 

dado pelo beneficiário do seguro em relação à indenização paga a menor 

não o inibe de reivindicar, em juízo, a diferença em relação ao montante 

que lhe cabe de conformidade com a lei que rege a espécie. III. Recurso 

especial conhecido e provido.” (STJ, Resp. nº 296.675/SP, Relator Min. 

Aldir Passarinho Júnior, j. em 20.8.2002, DJ 23.9.2002, p. 367). Portanto, a 

afirmativa de que a parte Autora lançou plena, geral e irrevogável quitação 

à seguradora, para nada mais reclamar a título de indenização pelo seguro 

DPVAT, não tem força de impedir que se requeira em Juízo a 

complementação do valor devido. PRELIMINAR – INCOMPETÊNCIA DO 

FORO. Com relação à alegação de incompetência do foro o STJ em sua 

Súmula 540 asseverou o seguinte: “Na ação de cobrança do seguro 

DPVAT, constitui faculdade do autor escolher entre os foros do seu 

domicílio, do local do acidente ou ainda do domicílio do réu". Desta forma, 

não há razão para acolhimento da preliminar supramencionada uma vez 

que o Autor propôs a ação no domicilio do Réu. 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$ 

843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), de 

acordo com os documentos apresentado no ID: 11389266. Igualmente, 
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segundo a orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça 

cristalizada no enunciado da Súmula n.º474, editada em 19/06/2012: "a 

indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do 

beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”. Dessa 

forma resta somente analisar se o montante pago administrativamente 

corresponde às lesões decorrentes do acidente sofrido pelo Requerente. 

Pela tabela anexa à Lei nº 6.194, de 19 de dezembro de 1974, com a 

redação dada pela Lei nº 11.945, de 04 de junho de 2009, em caso de 

perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 70% (setenta 

por cento), do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Por 

sua vez, o laudo pericial judicial acostado aos autos no ID: 11508190 dá 

conta de que a parte Autora apresenta grau de repercussão intensa, com 

perca de 75% (setenta e cinco por cento) da mobilidade do membro 

inferior direito, a indenização deve corresponder, a R$ 7.087,50 (sete mil e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), existindo, portanto, uma 

diferença de R$ 6.243,75 (seis mil, duzentos e quarenta e três 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 THALITA SOUZA DE OLIVEIRA menor, neste 

ato representada por sua genitora ELIANDRA JOSEFA FERREIRA DE 

SOUZA, a quantia de R$ 6.243,75 (seis mil, duzentos e quarenta e três 

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, 05/10/2015 (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005615-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL AFONSO AMORIM DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1005615-18.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, RAUL AFONSO AMORIM DE 

OLIVEIRA, 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 22/12/2017 foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial permanente. Por 

tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente 

de trânsito, de acordo com a lei 6.194/74. Certidão de ocorrência 

confeccionada pelo SAMU id. 12029739. A Requerida apresentou 

contestação no ID: 12785308 arguindo em preliminar a inclusão da 

seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no polo passivo 

da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por entender 

necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, a ausência de documento imprescindível para a 

demanda, e a ausência de comprovante de residência alegando ser 

requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela improcedência do 

pedido inicial, ante a ausência de boletim na data do fato, falta de nexo 

causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 13383788. 

Impugnação a contestação juntada no ID. 13782019. A parte Requerente 

por sua vez, apresentou manifestação (id. 13782181) 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. 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 
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alterações na legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais 

causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que 

tange à fixação do valor da indenização em moeda corrente e à 

desvinculação do valor da indenização ao salário mínimo, introduzidas por 

dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, 

superada a discussão. A ausência do boletim de ocorrência policial, por si 

só, não é argumento capaz de desconstituir o direito Autoral. No caso não 

há falar em inexistência de boletim de ocorrência, porquanto houve juntada 

da certidão confeccionada pelo corpo de Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência - SAMU, ID. 12029739, que, a rigor, também é um boletim de 

ocorrência, demonstrando de maneira inequívoca, o nexo de causalidade 

entre este e a debilidade permanente, conforme se infere da conclusão 

delineada no laudo pericial judicial de ID. 13383788. 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: 13383788 dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, com repercussão residual, perda de 10% (dez por 

cento) da capacidade laborativa do membro superior esquerdo, a 

indenização deve corresponder, portanto a R$ 943,00 (novecentos e 

quarenta e três 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, RAUL AFONSO AMORIM DE OLIVEIRA, a quantia de R$ 

943,00 (novecentos e quarenta e três 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, 22/12/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO 

ainda a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação (art. 85, § 2º, do 

CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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ELISVAN DA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1038604-14.2017.8.11.0041(LP) VISTOS, ELISVAN DA SILVA ARAUJO, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

01/10/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou na 

incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, de acordo com 

a lei 6.194/74. Boletim de Ocorrência ID: 11182981. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 12480214 arguindo em preliminar a 

inclusão da seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A no 

polo passivo da ação, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência de documento imprescindível para a 

demanda. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante a 

ausência de requisitos autorizadores ao recebimento do seguro DPVAT, 

alegando o não pagamento do prêmio. Alegou também a falta de nexo 

causal e a inexistência de prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela 

necessidade de produção de prova pericial que quantifique a lesão 

alegada à invalidez permanente. Sustentou também quanto à aplicação da 

Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário mínimo para 

pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP para cálculo 

proporcional da indenização em caso de invalidez permanente. Laudo 

pericial elaborado por perito judicial acostado no ID: 12926283. 

Impugnação à contestação id. 13651941. A parte Requerente por sua vez, 

apresentou manifestação (id. 13667692) tecendo acerca do 

prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. A parte Requerida 

(id. 13966851), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser 

levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica 

(75%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (25%). Os autos vieram 

conclusos para prolação da sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO. Quanto 

ao pedido de substituição da parte Requerida pela Seguradora Líder S/A, 

INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 

7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora 

em responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194 de 1974, o devedor 

que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No tocante a preliminar de 

carência da ação por falta de interesse de agir, com efeito, o 

posicionamento perfilhado pelo C. STF, no Recurso Extraordinário 

631.240-MG, com repercussão geral, no qual o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, à hipótese vertente aplica-se a regra 

de transição estabelecida no referido acórdão e como a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos imbricados na exordial 

que em tese demonstram o nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, demonstrando assim, que administrativamente o pedido seria 

negado. Portanto, AFASTO A PRELIMINAR, por estar caracterizado o 

interesse de agir, diante da resistência da Requerida à pretensão autoral. 

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 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 
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vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não acolho a preliminar supramencionada. 

Ultrapassada essas questões, passo a análise do mérito. Inicialmente 

consigno que a ausência dos requisitos autorizadores do recebimento do 

seguro DPVAT pelo não pagamento do prêmio e a não identificação da 

placa, não é exigência a ser cumprida para o recebimento do seguro, 

conforme já entendido pelo Supremo Tribunal de Justiça: “A falta de 

pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para 

a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257 do STJ). O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro vértice, sabe-se que o Supremo 

Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos do ARE n. 704.520 

(Tema 771), reconheceu a constitucionalidade das alterações na 

legislação sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por 

Veículos Automotores de Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação 

do valor da indenização em moeda corrente e à desvinculação do valor da 

indenização ao salário mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 

11.482/2007 e 11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. No 

caso, o fato do Boletim de Ocorrência (id. 11182981) 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. 12926283. 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). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial acostado aos autos no ID: 12926283 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 cotovelo 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, ELISVAN DA SILVA ARAUJO, a 

quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), referentes à indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação inicial (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária (INPC) a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

01/10/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, § 2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito
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PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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Magistrado(s):
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1001436-41.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, LAURICIL JOSÉ DA SILVA DE 

SOUZA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 09/04/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma 

da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência juntado no ID: 11476830. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 13558525, 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 a improcedência ante a 

ausência de boletim de ocorrência lavrado na data do fato. 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 realizado por perito judicial corroborado à no ID: 13375482. 

Impugnação a contestação corroborado no ID: 13615754. A parte 

Requerente por sua vez, apresentou manifestação (id. 13616154), 

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 
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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. 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: 

11476830, 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: 13375482. 

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 joelho, 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: 13375482 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, perda de 75% (setenta e 

cinco por cento) da capacidade laborativa do joelho 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, 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, LAURICIL JOSÉ DA SILVA 

DE SOUZA, a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos), referentes à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei 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, 09/04/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte 

Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% do valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000833-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA FLAVIA DE CAMPOS PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1000833-65.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, JULIANA FLAVIA DE CAMPOS 

PEREIRA, 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 02/12/2017 foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou na incapacidade parcial permanente. Por tais motivos requer a 

condenação da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório referente à 

sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma 

da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência juntado no ID: 11389444. A 

Requerida apresentou contestação no ID: 12789479, 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. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a ausência de boletim na data do 

fato, falta de nexo causal e a inexistência de prova da invalidez. 

Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou também 

quanto à aplicação da Lei nº 11.482/07 diante da não vinculação ao salário 

mínimo para pagamento da indenização e a utilização da tabela da SUSEP 

para cálculo proporcional da indenização em caso de invalidez 

permanente. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no 

ID: 13369835. Impugnação a contestação corroborado no ID: 13634622. 

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 
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administrativamente o pedido seria negado. Portanto, AFASTO A 

PRELIMINAR, por estar caracterizado o interesse de agir, diante da 

resistência da Requerida à pretensão autoral. Ultrapassada essas 

questões, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). De outro 

vértice, sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida 

nos autos do ARE n. 704.520 (Tema 771), reconheceu a 

constitucionalidade das alterações na legislação sobre o Seguro 

Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de 

Via Terrestre (DPVAT), no que tange à fixação do valor da indenização 

em moeda corrente e à desvinculação do valor da indenização ao salário 

mínimo, introduzidas por dispositivos das Leis n.º. 11.482/2007 e 

11.945/2009, estando, portanto, superada a discussão. Dos autos, 

verifico que fora juntado boletim de ocorrência no ID: 11389444, 

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: 13369835. 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 joelho, 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: 13369835 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão intensa, perda de 50% (cinquenta por 

cento) da capacidade laborativa do joelho 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, 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 a Requerente, JULIANA FLAVIA DE 

CAMPOS PEREIRA, 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 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, 02/12/2017 (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: 1000273-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CARDOSO BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR JERONIMO ALMEIDA SILVA OAB - MT0015188A (ADVOGADO)

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 

1000273-26.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, MARCOS CARDOSO BORGES, 

devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

29/08/2017 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, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de ocorrência juntado no ID: 13302202. A Requerida 

apresentou contestação no ID: 13539236, 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, 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. Laudo pericial realizado por perito judicial corroborado à no 

ID: 13374799. Impugnação a contestação corroborado no ID: 13656350. 

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 
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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: 

11302202, 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: 13374799. 

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 joelho, 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: 13374799 dá 

conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão leve, perda de 25% (vinte e cinco por 

cento) da capacidade laborativa do joelho esquerdo, 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, 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, MARCOS CARDOSO 

BORGES, 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 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, 29/08/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO ainda a parte Requerida ao 

pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do 

valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1010836-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO NATAL JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIS DE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0020079A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° 1010836-79.2018.8.11.0041 (LP) VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a 

petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 

240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será 

extinto em razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, 

sim, diante do não cumprimento a contento da determinação de emenda a 

exordial (preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único, todos do CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1005908-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDILEIA NOGUEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OSMAR PIZZATTO OAB - MT0011094A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Proc n° 1005908-85.2018.8.11.0041 (LP) VISTOS, A parte Requerente 

apesar de intimada deixou transcorrer in albis o prazo para emendar a 

petição inicial. Cumpre ressaltar o fato de que não se aplica a Súmula n. 

240 do STJ ao caso concreto, na medida em que o processo não será 

extinto em razão do abandono de causa ou contumácia das partes, mas, 

sim, diante do não cumprimento a contento da determinação de emenda a 

exordial (preenchimento dos requisitos exigidos pelos artigos 319 e 320 do 

CPC/2015) circunstância que faz incidir o teor do parágrafo único do artigo 

321 do CPC. Nesse sentido é a jurisprudência majoritária do Egrégio 

Superior Tribunal de Justiça: "PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ART.267, § 1º, DO CPC. 1. A determinação de intimar a parte 

pessoalmente -prevista no art. 267, § 1º, do CPC - para suprir a falta em 

48 (quarenta e oito) horas aplica-se apenas aos casos previstos nos 

incisos II e III do referido dispositivo, sendo desnecessária na hipótese de 

extinção do processo, sem julgamento do mérito, inserta no inciso I do 

mesmo dispositivo. 2. Recurso especial provido." (REsp 476.932/PE, Rel. 

Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, julgado em 

23/05/2006, DJ 03/08/2006, p. 247) ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 

330, I, 321, paragrafo único, todos do CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO 

INICIAL, e, JULGO EXTINTO o feito SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Por 

consequência DETERMINO o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos pela 

secretaria, sem necessidade do cancelamento da distribuição. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004398-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ROBERTO DA MATA IVO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAQUIM ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0019484A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO RACA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1004398-37.2018.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 10.09.2018, às 

10:00h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015094-35.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO MORGENSTERN QUEIROZ (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 31/08/18 às 11:00, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025207-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MACEDO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

MANOEL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1025207-82.2017.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

redesigno Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 10/09/2018, às 

10:30h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025207-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO MACEDO OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES RIBEIRO OAB - MT11646/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REQUERIDO)

MANOEL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABRIZIO TADEU SEVERO DOS SANTOS OAB - MS0007498A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1025207-82.2017.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

redesigno Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 10/09/2018, às 

10:30h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015132-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE RAFAELA DE 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)

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 31/08/18 às 11:15, 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015139-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALTER RODRIGUES 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)

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 31/08/18 11:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015227-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZAEL DA SILVA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR OAB - MT0010032A (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 31/08/18 11:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014655-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA FRANCA NASCIMENTO RIBEIRO (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 31/08/18 12:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1020240-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO FERREIRA BOMFIM (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT7940/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLESIO SILVESTRE DAVID (EXECUTADO)

JOAQUIM GERVASIO DA FONSECA JUNIOR (EXECUTADO)

JOAQUIM GERVASIO DA FONSECA JUNIOR 02926411170 (EXECUTADO)

 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025885-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIBERE BARBOSA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLE RANE MIRANDA JULIO OAB - MT21175/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ NÚMERO DO PROCESSO: 1025885-97.2017.8.11.0041; CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que, nesta data, cumprindo o despacho de ID nº , 

designo Audiência de Conciliação/Instrução para o dia 10.09.2018, às 

11:30h, a ser realizada na Central de Conciliação do Fórum da 

Capital-CEJUSC. Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018 Thiago Ottoni Azambuja 

Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014481-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAR RODRIGUES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANNE KELLY DOMINGUES OAB - MT23048/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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 31/08/18 09:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014546-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON DE JESUS QUIRINO OAB - MT24467/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

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 31/08/18 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014424-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVONETE TEIXEIRA (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)

 

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 31/08/18 09:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1014612-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO SOBRINHO 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)

 

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 31/08/18 09:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014618-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SANTOS ARAUJO (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 31/08/18 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015372-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GONCALINA BEZERRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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 31/08/18 10:30, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015356-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEILTON SILVA SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES OAB - MT0007960A (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 31/08/18 10:45, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015279-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NERIVALDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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 31/08/18 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015547-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINHO LIMA 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 31/08/18 11:15, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022556-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENNIFER MARCIA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES OAB - MT18047/O 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Em cumprimento ao despacho inicial, salientando-se as advertências do 

art. 334 (parágrafos 8, 9 e 10) do CPC, INTIMO a parte autora acerca da 

data da audiência de conciliação, designada para o dia 31/08/18 às 11:45 , 

a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013575-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. L. Q. D. S. B. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA QUEIROZ DA SILVA BRANDAO OAB - 062.694.651-41 

(REPRESENTANTE)

RAFAEL KRUEGER OAB - MT0012058A (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 10:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004278-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUENIL ANTONIO 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)

 

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 11:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013357-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CARVALHO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS YULE PARDI OAB - MT23293/O (ADVOGADO)

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

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 12:00, a 

ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004051-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA DE AMORIM RONDON BADINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO FERREIRA DE BRITO JUNIOR OAB - SP221029 (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)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004079-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE TAVARES 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)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036471-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ESTEVAM MIRANDA COMAR (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)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029437-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON CESAR DA GUIA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (RÉU)

 

Nesta data, intimo a parte requerente para, querendo, impugnar a 

contestação no prazo de 15(quinze) dias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017443-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1017443-11.2018.8.11.0041 AUTOR: HDI SEGUROS S.A. RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A W Vistos. 

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), DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

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. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. 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 
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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, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035639-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO FERNANDO EVANGELISTA SOUSA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO RIBEIRO FILHO OAB - MT22160/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1035639-63.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: HELIO FERNANDO 

EVANGELISTA SOUSA - ME EXECUTADO: RECOL DISTRIBUICAO E 

COMERCIO LTDA W Vistos. RECEBO a emenda à exordial apresentada. 

PROCEDA-SE com as alterações necessárias na classificação do feito 

junto ao Sistema PJE. 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), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. 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. PROCEDA-SE com a 

preparação dos autos para audiência com, pelo menos, 15 (quinze) dias 

de antecedência, certificando-se no feito, na forma do que determina o art. 

338 da CNGC. 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, 16 de Julho de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017450-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO FERREIRA ZIDAN OAB - SP155563 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

AUTOS Nº 1017450-03.2018.8.11.0041 AUTOR: HDI SEGUROS S.A. RÉU: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A W Vistos. 

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), DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação. 

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. PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, 

pelo menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. 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, 16 de Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013025-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WALLINGSON RAFAEL DUARTE SIMOES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAIAS ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1013025-64.2017.8.11.0041 REQUERENTE: 

WALLINGSON RAFAEL DUARTE SIMOES REQUERIDO: ISAIAS ALVES DE 

SOUZA W Vistos. Considerando a certidão negativa do Oficial de Justiça 

(Id nº 8218085), INTIME-SE a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe corretamente o endereço da parte requerida para 

citação. Uma vez informado o endereço da parte requerida, 

REDESIGNE-SE a audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação. Com 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). 

PROCEDA-SE com a preparação dos autos para audiência com, pelo 

menos, 15 (quinze) dias de antecedência, certificando-se no feito, na 

forma do que determina o art. 338 da CNGC. 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). Cumpra-se. Cuiabá, 16 de 

Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 911159 Nr: 37611-90.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO FABIEN DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:8.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que a intimação não foi recebida pela 

parte autora, uma vez que a correspondência destinada à intimação 

pessoal retornou com a informação “não proc.” (fl. 130), não 

perfectibilizando, assim, o ato processual.
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Assim sendo, INTIME-SE o autor por Oficial de Justiça para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impulsione o feito, sob pena de preclusão a produção 

de prova pericial.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1254763 Nr: 22609-75.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKIRA TOYODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELONET HABITAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DE SOUZA 

FIGUEIREDO - OAB:4487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por se tratar de execução provisória de sentença em que se busca 

alienação de propriedade, não vislumbradas nenhuma das hipóteses do 

art. 521, do CPC, este Juízo determinou a prestação de caução (fls. 36).

 Mantenho a decisão aludida por seus própiros fundamentos.

Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1091695 Nr: 6900-34.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO FERREIRA CALIXTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC.CONDENO a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, cuja 

exigibilidade, a menos que o credor demonstre que deixou de existir a 

situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da 

gratuidade, ficará suspensa pelos 05 (cinco) anos subsequentes ao 

trânsito em julgado desta decisão, extinguindo-se passado esse prazo, 

nos termos do artigo 98, § 3º, do mesmo Código.Preclusa a via recursal, 

INTIME-SE a parte requerida do trânsito em julgado da sentença (art. 331, § 

3º do CPC).Registrada nesta data no sistema informatizado.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 15544 Nr: 6166-16.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESPÓLIO DE ZADIR ANGELO, AURORA FERNANDA 

ANGELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miron Fernandes Dias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO BERTOLDO 

BARCHET - OAB:5665/MT, MAURICIO D. DE C. RIBAS - OAB:15772/PR

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por Espólio de Zadir 

Ângelo, representado por Aurora Fernanda Ângelo em desfavor de Miron 

Fernandes Dias, todos devidamente qualificados.

A parte autora foi intimada por seu advogado para dar prosseguimento ao 

feito após o término do prazo suspensivo (fl. 225), porém, deixou decorrer 

o prazo sem manifestação (fl. 226).

Intimou-se a exequente por carta e por edital, mas esta manteve-se inerte 

(fl. 229/231; 235).

É o breve relato.

 DECIDO.

Como se sabe quem propõe qualquer demanda no Poder Judiciário deve 

atuar com diligência e sempre norteando pelo compromisso de zelar pela 

rápida solução do litígio (artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal), 

regra esta que não foi observada pela parte interessada.

Demais disso, insta frisar que, nessas hipóteses, o Código de Processo 

Civil preconiza que:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Diante do exposto, por não ter a parte autora promovido os atos e as 

diligências que lhe incumbia, JULGO EXTINTA o processo sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas processuais.

 Sem condenação em honorários advocatícios, eis que não apresentada 

contestação pela parte requerida.

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, 28 de Junho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 725729 Nr: 21472-68.2011.811.0041

 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: GEISY MARA CAMPOS ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, UNIVERSIDADE DE CUIABA 

- UNIC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA- CUIABA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033, JOSE 

EDGARD DA CUNHA BUENO FILHO - OAB:13.604-A/MT, PAULA 

RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A

 Conforme informado na certidão de fls. 187, não se verifica nos autos a 

existência de depósito a ser levantado em favor da parte requerida Banco 

Itaú S.A.

O único depósito constante corresponde ao pagamento efetuado em favor 

da parte autora decorrente do acordo, sendo tal valor já transferido em 

favor daquela.

Assim, indefiro o pedido de fls. 188/189.

Intime-se.

Em seguida, retornem ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 734032 Nr: 30300-53.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR EDSON WAYHS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111/MT, RONALDO COELHO DAMIN - OAB:10781/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT

 A decisão de fls. 60 tornou sem efeito a certidão de trânsito em julgado 

em relação à parte embargante por entender que a intimação da sentença 

tinha se dado apenas ao antigo procurador.

Todavia, conforme certidão de fls. 61, a intimação da sentença se deu de 

forma regular, também, ao novo procurador habilitado, o que ocorreu em 

09.06.2017, conforme se verifica da cópia do DJE n. 10036 em anexo.

Assim, REVOGO o item 'c' e a parte final da decisão de fls. 60.

Considerando que a certidão de transito de fls. 46 é de 16.02.2017, ou 

seja, anterior à intimação da sentença publicada ao novo patrono do 

embargante (09.06.2017), DETERMINO à Secretaria que certifique-se o 

trânsito em julgado quanto a este.

APENSE-SE à execução - Código 454838.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se sobre as petições de fls. 48/50 e 62/64.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 108 de 487



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 900174 Nr: 29963-59.2014.811.0041

 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: BLFM, ELGREDIO MARQUES 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - 

OAB:12.099-B-MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifico que a intimação não foi recebida pela 

parte autora, uma vez que a correspondência destinada à intimação 

pessoal retornou com a informação “end. insuficiente” (fl. 120), não 

perfectibilizando, assim, o ato processual.

Assim sendo, INTIME-SE o autor por Oficial de Justiça para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impulsione o feito, sob pena de preclusão a produção 

de prova pericial.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1038325 Nr: 40728-55.2015.811.0041

 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: ESS, CLAUDETH MARIA DE SOUZA

 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:5.736/O/MT, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:8506-A

 Vistos.

CUMPRA-SE o despacho de fl. 127, procedendo com a transferência dos 

valores depositados para a conta dos procuradores da parte requerente, 

pois tem poderes especiais para tanto (fl. 144).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 380016 Nr: 16104-49.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE PEREIRA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, 

ISABELLA SIRIN SCAFF - OAB:12309, KARLA CRISTINA FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10551, LEMIR FEGURI - OAB:10.335/MT, MARAIZA DA 

SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, MICHELLE FASCINI XAVIER - 

OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - OAB:11.882-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, observo que a executada, além de atualizar os 

cálculos às fls.161/162, sustentou que houve pagamento de valores a 

maior, sendo devida a restituição de R$ 2.903,01 (dois mil novecentos e 

três reais e um centavo).

 Destarte, INTIME-SE a parte exequente, por intermédio dos seus patronos, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de Junho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 409832 Nr: 1047-54.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELY CRISTINA DE BARROS RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NETWORK ASSESSORIA E SERVIÇOS 

EMPRESÁRIAIS, CARTÓRIO DO 5º OFÍCIO DE JUSTIÇA DE SÃO JOÃO DE 

MERITI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:11.393, MARILEI CARDOSO - OAB:12904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA BARBOSA 

RIBEIRO - OAB:13654/MT, ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARGO - 

OAB:1679/MT, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - OAB:12.464-A/MT, 

ISADORA GIRÃO - OAB:165.029-RJ, IZAEL BERNARDES FILHO - 

OAB:114284-MT, JOÃO BATISTA SANTANA - OAB:85022

 Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a apresentação dos 

cálculos de fl.446, 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 ).

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 79869 Nr: 5745-60.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLAN-DENTAL PLANO DE ASSISTÊNCIA 

ODONTOLÓGICA LTDA, ROGÉRIO NOGUEIRA PORTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VIDAL - OAB:2679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO VIDAL - 

OAB:2.679/MT

 Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a apresentação dos 
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cálculos de fl.548, 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 ).

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 400675 Nr: 33441-51.2009.811.0041

 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: S. NASSARDEM ROSSI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE FLORES DE MELLO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL AUGUSTO DE BARROS 

CORRÊA - OAB:14.271, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - 

OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123-MT, ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - OAB:11.393, 

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - OAB:11393, AMANDA DE 

CASTRO BORGES REIS - OAB:18866, EMANUELE ROCHA SILVA 

SANTANA - OAB:19826/O, HUNNO FRANCO MELLO - OAB:7903, 

Jussianey Vieira Vaasconcelos - OAB:11.287, LUIS FERNANDO 

DECANINI - OAB:9993-B, MARILEI CARDOSO FERREIRA - 

OAB:12904/MT

 Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a apresentação dos 

cálculos de fl.327, 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 ).

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 299122 Nr: 12903-20.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA LUOVINA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISOSTOMO & REIS PEREIRA LTDA -ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA COSTA LEITE - 

OAB:9066, FREDERICO AZEVEDO E SILVA - OAB:6.879/MT, GABRIEL 

COSTA LEITE - OAB:6608, JOSÉ ARLINDO DO CARMO - OAB:3.722/MT

 Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a apresentação dos 

cálculos de fl.164, 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 ).

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 304768 Nr: 15200-97.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA LUOVINA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHRISOSTOMO & REIS PEREIRA LTDA ME
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910/MT, RENATO DE PERBOYRE BONILHA - 

OAB:3.844/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA COSTA LEITE - 

OAB:OAB/MT 9.066, GABRIEL COSTA LEITE - OAB:6608, LUCIANA 

REZEGUE DO CARMO - OAB:9.609/MT

 Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a apresentação dos 

cálculos de fl.297, 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 ).

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1056681 Nr: 49437-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO DARI NISTCHE, LORI NITSCHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CAROLINA VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 15.433, TIFFANY MIDORY RODRIGUES 

KANASHIRO - OAB:15623/MT

 Vistos.Deixo de redesignar a audiência de tentativa de conciliação que 

restou frustrada às fls. 166, uma vez que nesta fase processual não se 

trata de ato obrigatório. [...]Porém, entendo que se encontra preclusa tal 

análise, pois a decisão constante no termo de fls. 166 limitou-se a 

redesignar a audiência.Verifico que a parte embargada já requereu o 

julgamento antecipado do feito.INTIME-SE os embargantes para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, justifiquem o que pretendem comprovar com as 

provas orais requeridas às fls. 145, bem como para que junte a prova 

documental pretendida, sob pena de preclusão.Ressalto que, nos termos 

do art. 139, inciso V, do Código de Processo Civil, a conciliação poderá 

ser realizada a qualquer tempo, desde que as duas partes manifestem 

interesse nesse mesmo sentido. PROMOVA-se a Secretaria a correção da 

capa dos autos, anotando o nome da parte Lori Nitsche no polo ativo, 

como embargante, e não embargada, como consta. Uma vez que se trata 

de embargos recebidos sem efeitos suspensivos, DETERMINO O 

DESAPENSAMENTO deste feito da execução – Código 766366, a fim de 

não obstar o andamento desta.Cumpridas as deliberações e, havendo ou 

não manifestação, certifique-se o necessário, vindo conclusos, 

oportunidade em que será analisada a pertinência da prova que, se 

desnecessária, proferido julgamento antecipado.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 766366 Nr: 19117-51.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENÉZIO DARI NITSCHE, LORI NITSCHE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANNA CAROLINA VIEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:15433, TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - 

OAB:15.623 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402-B

 A petição de fls. 200/211 refere-se à impugnação aos embargos 

apresentada pelo exequente e já se encontra corretamente juntada às fls. 

133/143 dos embargos à execução - Código 1056681. Portanto, 

desentranhe-se referida peça.

 INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo, em igual prazo, indicar bens 

passíveis de penhora, bem como atualização do débito, sob pena de 

suspensão da execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 247057 Nr: 14723-11.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVECO LATIN AMERICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA MARIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, LUIZ ANTONIO TREVISAN VEDOIN, DARCI JOSÉ 

VEDOIN, ALEXANDRA TREVISAN VEDOIN, HELEN PAULA DUARTE 

CIRINEU VEDOIN, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA, CLÉIA MARIA 

TREVISAN VEDOIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rivôredo Vilas Boas - 

OAB:74.368/MG, DANIEL VILAS BOAS - OAB:74368, FABIO TEIXEIRA 

OZI - OAB:172594/SP, FERNANDA HERRERA ROSS - OAB:206719/SP, 

MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, RICARDO FERREIRA DE 

ANDRADE - OAB:9764-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAUTO BARBOSA CASTRO 

PASSARE - OAB:6.199/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731/MT

 O exequente se manifestou às fls. 467 reiterando o pedido de fls. 

415-416 para que, os imóveis constantes no termo de penhora (fl. 227) 

sejam remetidos a leilão.

Porém, segundo informou a executada Santa Maria Comércio às fls. 

374/380, os bens objetos da penhora levada a termo nestes autos teriam 

sido objeto de sequestro em medida assecuratória penal e, 

posteriormente, declarado o perdimento em Processo Criminal que tramita 

na Justiça Federal em face dos executados Darci José e Luiz Antônio 

Trevisan.

Tais informações não restaram suficientemente esclarecidas nos autos.

Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga aos 

autos matrículas atualizadas dos imóveis aqui penhorados.

Intimem-se os executados para que, no prazo de 15 (quinze) dias, traga 

comprovação de que os bens cujo perdimento fora determinado nas 

noticiadas ações criminais correspondem aos mesmos bens que se 

encontram individualidados no termo de penhora de fls. 227.

 INTIME-SE o advogado peticionante de fls.379, Dr. Dauto Barbosa C. 

Passare – OAB/MT 6.199, para, no mesmo prazo acima aludido, juntar 

procuração ou substabelecimento que o habilite como novo patrono dos 

executados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 240547 Nr: 3358-72.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CITY LAR - DISMOBRÁS DIST. DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS DE MATOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, AUGUSTO CESAR DE CARVALHO 

BARCELOS - OAB:11.652/MT, BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 
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OAB:230904/SP, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, 

FERNANDO BIRAL DE FREITAS - OAB:176019/SP, INESSA DE OLIVEIRA 

TREVISAN SOPHIA - OAB:6483/MT, QUINTILIANO TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:57.596/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Anote-se a habilitação do advogado da exequente comunicada às fls. 

155.

Deixo, por ora, de acolher o pedido de citação por mandado feito às fls. 

119.

Isso porque, compulsando os autos, observa-se que a presente ação 

executiva está embasada em notas promissórias, título cujo prazo 

prescricional é regulado pelo art. 70, do Decreto nº 57.663/66, sendo de 

03 (três) anos.

Assim sendo, ante o disposto nos artigos 9º e 10 do Código de Processo 

Civil e considerando que não se efetivou, até o presente momento, a 

citação da parte executada, INTIME-SE a parte autora para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a ocorrência da 

prescrição intercorrente ou fundamentar a sua não ocorrência.

Atendida a determinação judicial supra ou transcorrido o prazo para tanto, 

remetam-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 454838 Nr: 26258-92.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLUÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR EDSON WAYHS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ANTONIO DAMIN - 

OAB:8111/MT

 Conheço da petição do executado apresentada às fls. 64, determinando 

apenas que se anote o nome do novo advogado constituído, conforme já 

havia sido comunicado às fls. 49, sendo desnecessária a devolução de 

prazo processual a partir da habilitação, pois as intimações a partir das 

fls. 37 foram exclusivas ao exequente. Os demais pedidos foram 

atendidos, consoante certidão de fls. 66.

Outrossim, conforme se verifica da cópia da sentença proferida nos 

embargos à execução - Código 454838 (fls. 53/59), 4 das nota 

promissórias executadas foram declaradas prescritas, restando exigível 

apenas a de nº 5/5, com vencimento em 07.09.2007, fls. 16.

Considerando que já foram feitas reiteradas intimações ao exequente, por 

seu procurador, para impulsionar o feito e este nada requereu, INTIME-O 

pessoalmente 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.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1171374 Nr: 40725-66.2016.811.0041

 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: LEÔNIDAS BENEDITO DE AMORIM PEDROSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEANDRO MACHADO DA VEIGA 

- OAB:20.928/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro de DPVAT ajuizado por 

Leônidas Benedito de Amorim Pedroso em desfavor de Seguradora Líder 

do Consórcio do Seguro DPVAT S.A, todos qualificados nos autos.

 A parte requerente às fls.155/156, comunicou o pagamento da 

condenação, com a concordância do patrono da parte autora acerca dos 

valores (fl.162).

 Pois bem. Compulsando os autos, verifico o pagamento integral do valor 

da condenação antes de deflagrada à fase de cumprimento de sentença.

Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 810252 Nr: 16754-57.2013.811.0041

 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: JONAS FRANCISCO DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANILA TEREZA COELHO 

LANNES PAULA SOUZA - OAB:4523, MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO GUILHERME 

BARBOSA DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 17.049/O, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Benefício Obrigatório DPVAT ajuizado 

por Jonas Francisco da Silva Arruda em desfavor de Bradesco Seguro 

S.A, todos qualificados nos autos.

 Após o trânsito em julgado do acórdão (fl. 260), a parte ré às fls. 270/272, 

comunicou o pagamento da condenação, com a concordância da patrona 

da parte autora acerca dos valores (fl. 274).

 Pois bem. Compulsando os autos, verifico o pagamento integral do valor 

da condenação antes de deflagrada à fase de cumprimento de sentença.

Dessa forma, estando evidenciado o adimplemento da obrigação pelo 

pagamento, resta extinta a obrigação em razão do cumprimento voluntário, 

razão pela qual o arquivamento do feito é medida que se impõe.

Assim sendo, declaro satisfeita a obrigação, pelo que determino a 

expedição de alvará com a transferência dos valores para a conta da 

procuradora da parte autora, pois tem poderes especiais para tanto.

Após, cumpridas as diligências necessárias, sejam arquivados os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1050778 Nr: 46825-71.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO NOGUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Vistos.

 Cuida-se de Ação Revisional de Débito c/c Reparação por Dano Moral, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Antonio Nogueira da Silva 

em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Às fls.138, a parte autora, além de informar descumprimento da liminar, 

requereu a juntada do comprovante de pagamento da consignação 

referente as faturas com vencimento em abril e junho de 2016, no valor de 

R$ 70,00 (setenta reais), correspondente a média de consumo.

Instada a se manifestar a requerida, refutou a alegação de 

descumprimento da liminar, aduzindo que o requerente estaria inadimplente 

com as faturas de março a junho de 2016 (fls.145).

Às fls.146 a parte autora, sustentando que as faturas posteriores 

estariam sendo cobradas de maneira abusiva, pugnou pela consignação 

em Juízo das faturas dos meses de março e abril de 2017, readequada ao 

consumo médio mensal, no montante de R$ 70,00 (setenta reais).

A requerida, a seu turno, manifestou de forma contrária ao pedido de 

consignação, sustentando que as faturas posteriores não estariam 

abarcadas pela liminar.

Pois bem. Compulsando os autos, observo que o objeto da petição inicial 

restringe-se a revisão das faturas dos meses de outubro de 2014 a 

agosto de 2015. Destarte, a consignação em Juízo de valores referente a 

faturas subsequentes ao período questionado refoge ao pleito inicial, 

razão pela qual indefiro a consignação em Juízo de valores referente a 

faturas subsequentes.
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 Por fim, considerando que a parte requerida apresentou contestação às 

fls.47, 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.

 Decorrido o prazo, voltem-me os autos conclusos.

Cuiabá, 20 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 784135 Nr: 37910-38.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARAHY JAATHYENSE BRANDÃO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO AUGUSTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:15.555 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos.

Diante do falecimento do autor Carahy Jatahyense Brandão de Souza 

(fls.178), suspendo o processo nos termos do art. 313, inc. I, c/c 689, 

ambos do Código de Processo Civil.

 Intime-se, na forma do §2º, inciso II, do artigo 313 do Código de Processo 

Civil.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 793062 Nr: 47149-66.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS PEREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASER PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA., BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, EDSON AUGUSTO RIBEIRO 

SANTOS - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, HÉLIO 

BRUNO CALDEIRA - OAB:16.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, DIEGO JOSÉ DA SILVA 

- OAB:10.030/MT, FLÁVIA SILVA DE OLIVEIRA - OAB:8902/MT

 Vistos.

De acordo com o art. 256 do CPC, a citação por edital será realizada 

quando desconhecido ou incerto o citando ou quando ignorado, incerto ou 

inacessível o lugar em que se encontrar.

O parágrafo 3º do aludido dispositivo dispõe que o “réu será considerado 

em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua 

localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre 

seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias 

de serviços públicos”.

Com efeito, à luz da legislação em vigor, a utilização da via edilícia, espécie 

de citação presumida, só se mostra cabível nas hipóteses excepcionais 

expressamente enumeradas.

 No caso em exame, constata-se que ainda não foram satisfatoriamente 

exauridos os meios para localização do requerido, porquanto não foram 

realizadas todas as pesquisas aos sistemas eletrônicos disponíveis para 

essa finalidade.

Assim sendo, INDEFIRO, por ora, o pedido de citação por edital da 

requerida Laser Comércio e Serviço Ltda, em razão de não terem sido 

esgotadas as tentativas de intimação pessoal.

 INTIME-SE a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

esclarecer quais os meios já dispendidos por si para localização do 

endereço da parte requerida e/ou, em igual prazo, requeira o que entender 

de direito, inclusive a eventual realização de busca pelo Juízo nos 

sistemas eletrônicos disponíveis.

Por fim, considerando que o requerido Edson Augusto Ribeiro Santos–ME 

não foi citado (fls.145), INTIME-SE, por meio de seu patrono, a parte autora 

para, no prazo de 30 (trinta) dias, promover a citação da parte requerida 

(art. 240, § 2.º, do CPC), requerendo o que entender de direito para tanto.

Realizada a citação, venham-me os autos conclusos para análise do 

pedido de fls.118.

Às providências.

Cuiabá, 20 de Julho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 841179 Nr: 45457-95.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO BRAZ ZONTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ EUSTÁQUIO COSSO, RODOLFO 

CARVALHO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARI SILVESTRI - 

OAB:14465-B/MT, OSMAR SCHNEIDER - OAB:2152-B, PAULO 

FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. MIRANDA 

- OAB:OAB/MT 9779, ELARMIM MIRANDA - OAB:OAB/MT 1.895

 Vistos.

Considerando que o requerido Rodolfo Carvalho de Siqueira foi citado por 

edital (fls.116), e ainda, considerando que não foi regularizada sua 

representação nos autos, tendo permanecido inerte, com fundamento no 

art. 72, II, do Código de Processo Civil, nomeio a Defensoria Pública como 

sua curadora especial, a quem os autos devem ser remetidos.

Apresentada contestação pelo curador especial, intime-se a parte 

requerente para impugnar e requer o que entender cabível.

No mais, deixo de nomear curador para o requerido Luiz Eustáqio Côsso, 

uma vez que o mesmo compareceu nos autos apresentando contestação 

(fls.133).

Às providências.

Cuiabá, 20 de Julho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 860946 Nr: 2464-03.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LURDES ROSANGELA ALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA LÚCIA MACHADO PEREIRA, DIOGO 

REINERS GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY DOS SANTOS PEREIRA - 

OAB:6504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO REINERS GONÇALVES - 

OAB:13013/MT, RAFAELA REINERS GONÇALVES - OAB:14875 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.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 867074 Nr: 7240-46.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILSON SERAFIM DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE SALUSTIANO DE SOUZA NETO, SUL 

AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, ITAU SEGUROS DE 

AUTO E RESIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VILMAR DO CARMO ADORNO - 

OAB:16.247-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT, UILZANIA SOBRINHO CASTANON 

SALUSTIANO - OAB:16090/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que, conforme certificado às fls. 89, 

muito embora tenha sido regularmente citada, a requerida Itaú Seguros 

deixou transcorrer in albis o prazo para contestação.

Assim sendo, DECRETO A REVELIA da parte requerida, nos termos do art. 

344 do Código de Processo Civil.

Por fim, não estando presente, in casu, nenhuma das hipóteses hábeis a 

afastar a incidência dos efeitos da revelia (art. 345, CPC), constato que o 

feito encontra-se apto para julgamento, ex vi do art. 355, inciso II, do 

mesmo Diploma Processual.

Por conseguinte, em atenção ao art. 12 do Código de Processo Civil, 

DETERMINO que os autos sejam incluídos na lista de processos aptos a 

julgamento, atendida a ordem cronológica de conclusão.

INTIMEM-SE as partes acerca da presente decisão.

Expeça-se o necessário e, em seguida, remetam-me os autos conclusos 

para sentença.

Cuiabá-MT, 20 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 889667 Nr: 23010-79.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELAIAS FERREIRA DA SILVA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rachewski Scheir - 

OAB:16.449-MT, GILBERTO MALTZ SCHEIR - OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:OAB/MT 11.443, MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7.297/MT, RAQUEL DE OLIVEIRA CORRÊA - OAB:11.327/MT

 Vistos.

CERTIFIQUE-SE o trânsito em julgado da decisão de fl. 489.

Tendo ocorrido o trânsito em julgado, INTIME-SE a parte exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda com o recolhimento das 

custas processuais devidas, sob pena de extinção, nos termos do art. 

102 do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 743394 Nr: 40351-26.2011.811.0041

 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: INTERCONS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA., 

GPC COMPUTER SOFTWARE LTD - (AUTOCAB INTERNATIONAL), 

AUTOCAB BRASIL - COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOCAB BRASIL - COMÉRCIO DE 

ELETRÔNICOS LTDA EPP, GPC COMPUTER SOFTWARE LTD - (AUTOCAB 

INTERNATIONAL), INTERCONS SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA C. DE BARROS 

MONTEIRO - OAB:10.010/MT, FÁBIO SCHNEIDER - OAB:5238/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FILINTO CORRÊA DA COSTA 

JUNIOR - OAB:11.264/MT, FLÁVIO CALLADO DE CARVALHO - 

OAB:121.381/SP, RENATA AP. P. ELIAS DE CARVALHO - 

OAB:141.490/SP

 Vistos.

1. O processo entrou em crise em razão da ausência de realização de 

prova pericial requerida pela autora-reconvinda INTERCONS SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA, a qual é beneficiária da assistência judiciária 

gratuita.

2. In casu, registro que, inobstante o decisum de fls. 1595v, não existem 

recursos alocados no orçamento do Estado de Mato Grosso para fazer 

frente ao custeio das pericias requeridas por beneficiários da assistência 

judiciária gratuita.

3. Não haverá, portanto, adiantamento dos valores por parte do Estado de 

Mato Grosso, nem garantia de que ao final o experto terá os honorários 

pagos sem se valer da via judicial.

 4. Constitui, portanto, faculdade do particular aceitar a nomeação, sendo 

que, na hipótese, o perito não anuiu com o valor fixado nos termos da 

Resolução 232/2016 CNJ.

5. Assim sendo, NOMEIO em substituição a empresa IBEC BRASIL – 

Instituto Brasileiro de Estudos Científicos, a qual deverá ser intimada, 

através do email contato@ibecbrasil.com.br, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresente proposta de honorários para realização da perícia 

determinada nos presentes autos.

6. Desde já, cientifico a nomeada que os honorários serão pagos ao final 

pelo vencido, sendo que, na hipótese da autora INTERCONS SERVIÇOS E 

REPRESENTAÇÕES LTDA ser vencida, os honorários deverão ser pagos 

pelo Estado, no patamar de R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta 

reais), na forma determinada às fls. 1.595v.

7. Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 270672 Nr: 2629-94.2007.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE BARROS CONGRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO VIDAL DA FONSECA, ESPÓLIO DE 

LUIZ VIDAL DA FONSECA, MARLIZE VIDAL DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO KUNZE - 

OAB:2401, Francisco Kunze - OAB:2401/MT, LARISSA BRANDÃO 

SILVA DE SOUZA - OAB:10.831, MOHAMED ALI HAMMOUD - 

OAB:11184/MT, PATRÍCIA CAVALCANTI ALBUQUERQUE - PROC. 

MUNICIPIO - OAB:7892, SAMIR HAMMOUD - OAB:5265/MT

 Vistos.

Considerando que a fase de cumprimento de sentença sequer foi 

deflagrada, INDEFIRO o pedido de fl. 222.

INTIME-SE a parte credora para, querendo, requerer o inicio do 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do 

art. 523 c/c 798 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo sem manifestação da parte interessada, arquive-se os 

autos.

Atente-se a Secretaria da Vara para o disposto no art. 337 da CNGC, 

observando a ressalva do § 1º do mesmo dispositivo.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 749806 Nr: 1443-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO & LEMES LTDA, CILLAMAR ALONSO 

LEMES, SILLENI MARIA SIQUEIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91263/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:MT 5.026

 Vistos.

DEFIRO o pedido de fl. 124, pelo que determino que se proceda com as 

alterações necessárias.

 INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 
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Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

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.: 329109 Nr: 1506-27.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUL AFONSO MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ALVES PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE SHEILLA DE ANDRADE 

- OAB:8769/MT

 Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a apresentação dos 

cálculos de fl. 102, visando a apreciação do pedido de fl. 122, 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 ).

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Decorrido o prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e 

indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e 

o arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do 

CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 28 de Junho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 302358 Nr: 14312-31.2007.811.0041

 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: CICLO RIBEIRO BICICLETAS LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METALÚRGICA BORBEC LTDA, COOPERATIVA 

DE CRÉDITO RURAL DA BAIXA MOGIANA - CREDIMOGIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON FEIJO DOS SANTOS - 

OAB:4355-A/MT, JOÃO BATISTA DE MORAES - OAB:11059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edison Reginaldo Beraldo - 

OAB:126577/SP, Nelson Luiz Pigozzi - OAB:109438/SP, ROGÉRIO 

BORGES DE FREITAS (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT, Valdir 

Pais - OAB:122.063/MT

 Vistos.

Compulsandos os autos, verifico que foi apresentado requerimento de 

Cumprimento de Sentença às fls. 153/154.

Ab initio, considerando que a planilha de fl. 154 encontra-se 

desatualizada, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresente nova planilha de cálculo.

Uma vez apresentada a planilha, tendo em vista que fora citada por edital 

na fase de conhecimento (fl. 123), INTIME-SE a parte executada, por edital 

com prazo de 30 (trinta) dias (art. 513, § 2º, inciso IV, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 863089 Nr: 4098-34.2014.811.0041

 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: JOSE AUGUSTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRISCILLA MESQUITA 

BUZZETTE DIAS - OAB:9392

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a intimação não foi recebida pela 

parte requerida, uma vez que a correspondência destinada à intimação 

pessoal retornou com a informação “Mudou-se” (fl. 50), não 

perfectibilizando, assim, o ato processual.

Assim sendo, REDESIGNO audiência de conciliação para o dia 27 de 

Setembro de 2018 às 10h15min, a ser realizada na Central de Conciliação 

e Mediação, sala 05.

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).
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Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 900136 Nr: 29928-02.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO JUSTINO ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY MARIA DA SILVA 

ALCANTARA BARBIERO - OAB:11.854/MT, VICTOR VIDOTTI - 

OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Vistos.

INTIME-SE o perito para designar nova data para realização de perícia, 

com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias.

Após, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente (por carta com AR - Aviso 

de Recebimento) e por meio de seu advogado constituído nos autos (via 

Diário da Justiça), do novo agendamento, anotando-se que a omissão 

ensejará na preclusão da faculdade de produzir a prova.

 Observe-se, para intimação pessoal da parte autora, o endereço 

noticiado à fl. 84.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 895089 Nr: 26570-29.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESDS, LUZIA SOARES 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

 Vistos.

 Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto à vinculação junto à Conta Única do 

valor depositado nos presentes autos (fls. 130/131).

Em seguida, considerando que a parte requerida cumpriu voluntariamente 

a sentença proferida nos autos, INTIME-SE a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

informando acerca da existência de eventual saldo remanescente, sob 

pena de, no seu silêncio, entender-se que a obrigação restou 

integralmente cumprida.

Em igual prazo, deverá a parte autora informar a conta bancária para 

transferência do valor depositado.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1052135 Nr: 47471-81.2015.811.0041

 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: PATRICIO DE OLIVEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Vistos.

PROCEDA-SE a transferência dos valores depositados para a conta do 

procurador da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto (fl. 

177).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento do saldo remanescente, sob pena de penhora.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 834437 Nr: 39783-39.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BENEDITO JANUARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CUIABÁ LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:15.348/MT, LOESTER RODRIGO MARÇAL SIQUEIRA - 

OAB:17.194/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON CHAVES DE 

OLIVEIRA - OAB:12291/MT, JACKSON F. COLETA COUTINHO - 

OAB:9172-B, JOSE EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Vistos.

Antes de apreciar os pedidos de fls. 366/368, CERTIFIQUE-SE quanto à 

regular intimação da parte executada acerca do decisum de fl. 365.

Sem prejuízo do disposto supra, considerando o lapso temporal 

transcorrido desde a apresentação dos cálculos de fls. 369/370, 

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 ).

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 359472 Nr: 29546-19.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELMO JOSE WIEGERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE WIEGERT - 

OAB:228328/SP, RAFAEL MORAIS DALTRO - OAB:12134/MT

 Vistos.

 A exequente requer, por meio da petição de fl. 74, que sejam oficiadas as 

concessionárias de serviços públicos para informarem o endereço do 

executado.

Não obstante, além da parte exequente sequer qualquer fundamento para 

amparar o referido pedido, verifico que a presente execução encontra-se 

em curso desde o ano de 2010 (fl. 40), assim como que já restou 

suspensa por duas vezes, ante a ausência de localização de bens da 

parte executada (fls. 63 e 72).

Assim sendo, INDEFIRO o pedido de fl. 74.

No mais, considerando que já decorreu, por duas vezes, inclusive, o 

prazo de 01 (um) ano sem manifestação da parte exequente e a indicação 

precisa de bens, DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o 

arquivamento provisório dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, 

sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição intercorrente (§ 

4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Por fim, saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se.

Cuiabá, 16 de Julho 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 332785 Nr: 3668-92.2008.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 116 de 487



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REZENDE & BRECHT FERNANDES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE VELASQUES AMARAL - 

OAB:13598/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT, DIEGO JOSÉ DA SILVA - OAB:4.300/MT, 

ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:13242-A, ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:86235/RJ, ÉRIKA BUTARELLO GENTILE DE CAMARGO - 

OAB:6.550-B/MT, FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA - 

OAB:7561/MT, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, MARIO 

MEDEIROS NETO - OAB:12073 MT, Thais Fátima dos Santos 

Camargo - OAB:7424-B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Vistos.

Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença cuja parte 

executada é a OI S/A.

Ocorre que, como é fato público e notório, noticiado em todos os jornais, o 

Plano de Recuperação Judicial da referida empresa executada foi 

aprovado, na 7º Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ.

E, nos termos do que dispõe o art. 59, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 , com a 

aprovação do referido plano, surge novo título judicial, motivo pelo qual os 

créditos devem ser satisfeitos de acordo com as condições estipuladas 

no plano, não havendo que se falar nem em prosseguimento, nem em 

suspensão das execuções individuais.

Assim sendo, considerando o princípio da não surpresa, positivado nos 

artigos 9º e 10, ambos do novel Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as 

partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, 

acerca da extinção do processo pela perda superveniente de condição 

para o prosseguimento desta execução (art. 485, IV, do CPC).

Atendida a determinação judicial por ambas as partes ou decorrido o 

prazo para tanto, remetam 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.: 365187 Nr: 3201-79.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANCLEY ANTUNES GONÇALVES, SIBELY 

MORENO RUIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO DECANINI NETO - 

OAB:9123-MT, ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - OAB:11.393, 

ELIS MARINA DIAS PINTO - OAB:OAB/MT 20944-O, HUMBERTO 

SCHNEIDER IBAÑEZ - OAB:6281/MT, HUNNO FRANCO MELLO - 

OAB:7903, HUNNO FRANCO MELO - OAB:7903, JUSSIANEY VIEIRA 

VASCONCELOS - OAB:11.287-O/MT, LUIS FERNANDO DECANINI - 

OAB:9993-B, MARILEI CARDOSO - OAB:12.904, MATEUS CASSIO 

LOPES DE LIMA - OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, ANA MARIA CALIX MORENO - OAB:7793, 

JEAN MARTINS PEREIRA - OAB:8.277/MT, JOSÉ MORENO SANCHES 

JUNIOR - OAB:4.759/MT, MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA NETA - 

OAB:2978/MT

 Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a apresentação dos 

cálculos de fl. 173, assim como considerando o levantamento de valores 

por meio do alvará de fl. 183, visando a apreciação do pedido de fl. 180, 

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 ).

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 16 de Julho de 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 77969 Nr: 5868-24.1998.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leila Catrilho Queiroz Bragança

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Organtec Ltda, Rosimeire Ferreira Nakano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO 

DA COSTA ESTEFAN - OAB:7.030/MT, CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA 

DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, DRA. DANIELA MARQUES ECHEVERRIA - 

OAB:4.939

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 147018 Nr: 2242-84.2004.811.0041

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA MARIA COELI TORRES, EMI-KA 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HERMÍNIA ALVES NETA, EDINALDO 

ALVES LEAL, LUCIONE MARIA DA SILVA LEAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, LUCIANO ROSTIROLLA - OAB:6940, MARCELO DOS 

SANTOS BARBOSA - OAB:4886/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, CLEVERSON DE OLIVEIRA - OAB:65342 - OAB/SP, 

HILDO DE CASTRO TEIXEIRA - OAB:2.251/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 280632 Nr: 6214-57.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINUANO REFRIGERAÇÃO LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA HELENA GRINGS SABO 

MENDES - OAB:8361/MT, DANIELA FERNANDES - OAB:5991, DENISE 

FERNANDES BERGO - OAB:9675/MT, ELISABETE AUGUSTA DE 

OLIVEIRA - OAB:1.761/RO, FABIULA LITIELY DA ROSA MORENO - 

OAB:20.572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:4.032/MT, 

JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - OAB: 9.391-B/MS, LIGIA CASTRILLON 

DO CARMO MACHADO - OAB:22602/O, NILTON LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:4.811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1268730 Nr: 27243-17.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA CRISTINA ZEFERINO DE OLIVEIRA SCHURINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DE JORGE MARMORARIA LTDA, LUIZ CARLOS 

DE JORGE, JOSÉ VALDIR JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MARQUES - OAB:14.678/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 153919 Nr: 9905-26.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdecir Tomaselia, LUCIMAR DA SILVA SANTOS DIAS, 

EDSON GUERRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR DONIZETE FABRIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, EDSON GERRA DIAS - OAB:4670, RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15729/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:9322-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZAID ARBID - OAB:1.822-A/MT

 Vistos.

Considerando o lapso temporal transcorrido desde a apresentação dos 

cálculos de fl.124, 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 ).

Uma vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.

Transcorrido o prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, no 

silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, 

na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em 

que a prescrição estará suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

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.: 777840 Nr: 31218-23.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDOIRCY DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUDAR SPE2 EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EDUARDO DE F. ROCHA E 

SILVA - OAB:8.534/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO DE 

SIQUEIRA CASTRO - OAB:30476/GO, DANIEL PEREIRA DA COSTA - 

OAB:120745, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B, RAFAEL 

MILEN MITCHELL - OAB:18764/A

 Vistos.

Antes de apreciar o pedido de penhora on-line formulado à fl. 52, mister se 

faz analisar a impugnação ao cumprimento da sentença apresentada pela 

parte executada às fls. 45/47 dos autos, acaso tempestiva.

Dessa forma, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade da referida 

impugnação e, sendo tempestiva, INTIME-SE a parte exequente para 

exercer o direito ao contraditório no prazo de 15 (quinze) dias.

No mais, ante o teor da petição de fl. 424, INTIME-SE a parte executada 

pessoalmente, por carta com Aviso de Recebimento – AR (fl. 306), para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, constitua novo patrono nos autos.

Por fim, PROCEDA-SE com a correção da numeração dos autos a partir da 

folha 414.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 750143 Nr: 1848-96.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RETIFICA CUIABÁ LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059, SAMUEL RICHARD DECKER NETO - OAB:4965/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT, Ernesto Borges Neto - 

OAB:8.224-A/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOA SANTOS. - 

OAB:13.431-B/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 Vistos.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se quanto à petição de fls. 218/219, devendo, ainda, em igual 

prazo, apresentar planilha atualizada do saldo remanescente que 

eventualmente entenda devido, ante o levantamento do valor depositado 

nos autos por meio do alvará de fl. 220.

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.: 992450 Nr: 19636-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VALDIR GARCIA DOS REIS, HELENA 

RONDON GARCIA DOS REIS, ANA DA SILVA ZÁRATE LOPES, RUBENS 

JOSE DA SILVA, ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a executada Maria Helena Rondon 
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apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (fls. 48/67), a qual 

está pendente de recebimento.

Pois bem. Ab initio, anoto que, ante o parcial provimento do Agravo de 

Instrumento nº 93539/2016 (fls. 185/189), no sentido de determinar a 

manutenção dos valores bloqueado “à disposição do Juízo” até o trânsito 

em julgado da impugnação à execução, é certo que o pedido de tutela de 

urgência contido no item “b” da petição de fls. 48/67 restou prejudicado.

Outrossim, não vislumbro na hipótese o preenchimento dos pressupostos 

que autorizam a atribuição de efeito suspensivo, vez que não atendidos 

os requisitos do art. 525, § 6º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, não há garantia integral do Juízo, nem restou demonstrado que 

o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar ao 

executado grave dano de difícil ou incerta reparação.

Assim sendo, nos termos do art. 525, § 6°, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação 

apresentada às fls. 48/67.

Não obstante, RECEBO a referida impugnação ao cumprimento de 

sentença para discussão, determinando a intimação da parte exequente 

para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão.

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela executada Maria Helena 

Rondon, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil.

Por fim, em atenção à petição de fls. 194/195, anoto que compete à parte 

exequente requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de Julho 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 266948 Nr: 594-64.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO RADIOLÓGICO SANTA HELENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAKÁRIOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANTONIETA SILVEIRA 

CASTOR - OAB:6.366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 133, tendo em vista que, além da certidão 

apresentada não comprovar, por si só, ser a pessoa de Ovídio Liberati 

administrador da empresa executada à época dos fatos, o documento de 

fl. 95 demonstra a retirada do mesmo da sociedade antes da 

desconsideração da personalidade jurídica (fl. 117).

No mais, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de 

penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será 

suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do 

Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE 

os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a 

prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de 

Processo Civil.

Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas diligências via 

sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOSEG), não 

serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que a parte 

exequente demonstre a modificação da situação econômica da parte 

executada .

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 9815 Nr: 10509-84.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO AFONSO BERNARDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO VALDIR GARCIA DOS REIS, HELENA 

RONDON GARCIA DOS REIS, ANA DA SILVA ZÁRATE LOPES, RUBENS 

JOSE DA SILVA, ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA MITIKO HONDA DA 

FONSECA - OAB:7.111/MT, FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, 

HAMILTON FERREIRA DA SILVA JUNIOR - OAB:11322, JAKELINE 

APARECIDA MOURA - OAB:6.064/MT, JOÃO MARCOS FAIAD - 

OAB:8.500/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, ROGÉRIO BORGES DE FREITAS 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:10.750-A/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que a executada Maria Helena Rondon 

apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença (fls. 298/333), a 

qual está pendente de recebimento.

Pois bem. Ab initio, anoto que, ante o parcial provimento do Agravo de 

Instrumento nº 11029/2016 (fls. 440/442), no sentido de determinar a 

manutenção dos valores bloqueado “à disposição do Juízo” até o trânsito 

em julgado da impugnação à execução, é certo que o pedido de tutela de 

urgência contido no item “b” da petição de fls. 298/333 restou prejudicado.

Outrossim, não vislumbro na hipótese o preenchimento dos pressupostos 

que autorize a atribuição de efeito suspensivo, vez que não atendidos os 

requisitos do art. 525, § 6º, do Código de Processo Civil.

Com efeito, não há garantia integral do Juízo, nem restou demonstrado que 

o prosseguimento da execução é manifestamente suscetível de causar à 

parte executada grave dano de difícil ou incerta reparação.

Assim sendo, nos termos do art. 525, § 6°, do Código de Processo Civil, 

INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo à impugnação 

apresentada às fls. 298/333.

Não obstante, RECEBO a referida impugnação ao cumprimento de 

sentença para discussão.

No mais, considerando que a parte exequente já se manifestou às fls. 

417/429, deixo de determinar a sua intimação.

Considerando inexistir nos autos elementos hábeis a ilidir a presunção 

legal de hipossuficiência econômica atestada pela executada Maria Helena 

Rondon, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça, conforme as isenções 

estabelecidas nos artigos 98, § 1º, e 99, ambos do Código de Processo 

Civil.

Por fim, em atenção à petição de fls. 444/445, anoto que compete à parte 

exequente requerer o que entender de direito para o prosseguimento do 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de Julho 2018.

 BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 393311 Nr: 28651-24.2009.811.0041

 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: DATADIGITAL TECNOLOGIA EM INFORMÁTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURANÇA ELETRONICA FOX LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS ALVARES DE 

MELLO - OAB:5026, EDUARDO ALVES MARÇAL - OAB:13311/MT, 

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA - OAB:16285-O, MARCELO ALVES 

PUGA - OAB:5058/MT, ROBER CESAR DA SILVA - OAB:4.784-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, KARINA MARTINS - OAB:8498/MT, LEANDRO 

ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6.949/MT, MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Vistos.Ab initio, CUMPRA-SE o disposto no primeiro parágrafo do decisum 
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de fl. 158, procedendo-se com as alterações necessárias junto ao 

Sistema Apolo e na capa dos autos.No mais, considerando o lapso 

temporal transcorrido desde a apresentação dos cálculos de fl. 164, 

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 ).Uma 

vez apresentada a planilha, retornem os autos conclusos.Transcorrido o 

prazo sem manifestação, INTIME-SE a parte exequente para requerer o 

que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens 

passíveis de penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a presente 

execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, 

§ 1º, do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição 

estará suspensa.Uma vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, 

SUSPENDA-SE a presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma 

do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este em que a 

prescrição estará suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem 

manifestação da parte exequente e indicação precisa de bens, 

DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento provisório 

dos autos, nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, 

iniciar-se-á o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do 

CPC).Uma vez atingido o termo final do prazo prescricional, 

DESARQUIVEM-SE os autos e INTIMEM-SE as partes para se manifestarem 

sobre a prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código 

de Processo Civil.Saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas 

diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e 

INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências 

sem que a parte exequente demonstre a modificação da situação 

econômica da parte executada .Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá-MT, 16 de 

Julho de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 436059 Nr: 14625-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÍNICA DO SONO DE MATO GROSSO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTERFONE COM EQUIP TELEFÔNICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE O. LIMA - 

OAB:7614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que, muito embora já tenha sido 

deflagrada a fase de cumprimento de sentença por meio do despacho de 

fl. 71, a parte executada não foi, até o presente momento, localizada para 

intimação.

Não obstante, considerando que a parte executada foi revel na fase de 

conhecimento, é certo que, nos termos do art. 346 do Código de Processo 

Civil, a sua intimação deverá se processar mediante simples publicação 

das decisões no órgão oficial (DJE).

Destarte, considerando que, não obstante as diversas tentativas, a 

executada não foi, ainda, intimada para a fase de cumprimento de 

sentença, bem como que o Código de Processo Civil é aplicável de 

imediato aos processos em curso (art. 14, CPC), DEFIRO parcialmente o 

pedido de fl. 99, o que faço para determinar a intimação da parte 

executada via publicação do presente decisum.

Assim sendo, INTIME-SE a parte executada para pagar o débito no prazo 

de 15 (quinze) dias, acrescido das custas processuais, se houver, sob 

pena de incidir multa de 10% (dez por cento) e, também, honorários 

advocatícios de 10% (dez por cento), nos termos do art. 523, § 1º, do 

Código de Processo Civil.

Anoto que, considerando que a parte executada, citada de forma real (fl. 

59), foi revel na fase de conhecimento, a sua intimação deverá se 

processar mediante simples publicação do presente decisum no órgão 

oficial (DJE), nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil.

Consigne-se 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.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 100799 Nr: 14765-02.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL TELECOM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STIC SERVICE LTDA., AGROPASTORIL OURO 

VERDE LTDA., AMÉLIA ALFREDINA TICIANEL PACCOLA, WILMAR 

SCHRADER, FÁTIMA APARECIDA TICIANEL SCHRADER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, ALEXANDRE MIRANDA LIMA - OAB:131436/RJ, 

DANIELA SAMPAIO STEINLE - OAB:12266-B/MT, DENISE GOMES 

SANTANA - OAB:86313 OAB/RJ, Eládio Miranda Lima - 

OAB:86.235/RJ, GIORDANO BRUNO PAURO FONTES OLIVEIRA - 

OAB:7238, MARCIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS - OAB:11911/MT, 

MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662/MT, MARIO CARDI 

FILHO - OAB:3.584-B/MT, RAFAEL DE CAMPOS NOGUEIRA - 

OAB:120656/RJ, ROBERTA ZARDO - OAB:123825/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALILA COELHO DA SILVA - 

OAB:6.106/MT, EMILIA PERES GIROLDO - OAB:9929-A, HEITOR 

CORREA DA ROCHA - OAB:4546/MT, MARIANA PERES GIROLDO - 

OAB:16891

 Vistos.

Em consulta ao Sistema BACENJUD, verifiquei que os valores bloqueados 

não foram transferidos para a Conta Única (fls. 382/384).

Considerando que a execução se realiza no interesse do credor, mas por 

meio menos oneroso ao executado, PROCEDI, nesta data, com a 

transferência dos numerários indisponibilizados para a conta vinculada ao 

juízo, conforme extrato que segue.

 Tal medida se justifica porque, a partir da indisponibilidade dos ativos 

financeiros, a importância não sofre remuneração até que venha a ser 

transferida para conta judicial, deixando, por conseguinte, de receber 

atualização monetária.

 Destarte, entendo que há necessidade de compatibilizar o disposto no art. 

854, § 5º, do CPC, com o disposto no art. 304 e seguintes do Código Civil, 

relativo ao adimplemento e extinção das obrigações, não sendo razoável 

impor ao devedor os consectários da mora após o bloqueio judicial, muito 

menos privar o credor da correção monetária.

Portanto, OFICIE-SE ao departamento responsável pela Conta Única do 

Tribunal de Justiça informando sobre a constrição realizada nos autos, 

fornecendo as informações necessárias para a vinculação do valor 

penhorado nestes autos.

No mais, considerando o trânsito em julgado do decisum de fl. 443, 

EXPEÇA-SE o competente alvará eletrônico em favor da parte exequente.

Por fim, INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, informe o número da conta bancária para transferência dos valores 

bloqueados, assim como apresente planilha atualizada dos cálculos, já 

descontados os referidos valores.

Uma vez apresentados os cálculos do débito remanescente, retornem os 

autos conclusos para apreciação dos demais pedidos de fls. 445/448.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 16 de Julho 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 152580 Nr: 6695-25.2004.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SIFUENTES MACHADO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELECOMUNICAÇÕES DO PARANÁ S/A - 

TELEPAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cleyde Lopes Conceição Vieira 

de Melo - OAB:8952, EDER PEREIRA DE ASSIS - OAB:8066/MT, 

FERNANDA LUCIA PEREIRA MACIEL SERRA - OAB:7648/MT, KARLOS 

LOCK - OAB:16828/MT, MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - 
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OAB:15.401/MT, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - 

OAB:10.430-MT, WALDIR CECHET JUNIOR - OAB:4111-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, THAIS FÁTIMA 

DOS SANTOS - OAB:7.424-B, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A/MT

 Portanto, considerando que houve o pagamento do débito por parte da 

executada Brasil Telecom S/A [inclusive a maior do que o efetivamente 

devido], nos termos da decisão de fl. 369, já transitada em julgado, JULGO 

EXTINTA a presente execução no que se refere à executada Brasil 

Telecom S/A, o que faço com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, aplicável subsidiariamente à espécie (art. 513, caput, 

CPC).Entretanto, considerando que, nos termos do contido na decisão de 

fl. 369, houve levantamento a maior de valores pela parte exequente, deve 

a referida quantia ser restituída, sob pena de enriquecimento ilícito.Em 

casos como o presente, segundo o entendimento do Egrégio Superior 

Tribunal de Justiça, o valor levantado a maior deve ser restituído nos 

próprios autos da execução. Veja-se:“RECURSO ESPECIAL. PENHORA. 

ORDEM. ART. 655 DO CPC/1973. ATIVOS FINANCEIROS. 

CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO ESSENCIAL. PRECLUSÃO. NÃO 

OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PENHORA REGULAR. INTIMAÇÃO 

AUSÊNCIA. VALOR DA DÍVIDA EM EXECUÇÃO NÃO DEFINIDO. 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRAZO NÃO INICIADO. LEVANTAMENTO DE 

VALORES. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...). 2. A penhora sobre o faturamento é 

medida

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 164312 Nr: 5552-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA SANTOS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES NOVA ERA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ITAMAR DERVALHE - 

OAB:2142/MT

 Vistos.

Trata-se de feito em fase de Cumprimento de Sentença cuja parte 

executada é a Transportes Nova Era Ltda.

Ocorre que, restou noticiado pela exequente que a empresa executada 

teve a sua falência decretada nos autos nº 25195-61.2012.811.0041, 

Código 772104, que tramita perante a 1º Vara Cível Especializada em 

Recuperação Judicial e Falência desta Comarca (fls. 601/602).

E, nos termos do que dispõe o art. 59, § 1º, da Lei nº 11.101/2005 , com a 

aprovação do referido plano, surge novo título judicial, motivo pelo qual os 

créditos devem ser satisfeitos de acordo com as condições estipuladas 

no plano, não havendo que se falar nem em prosseguimento, nem em 

suspensão das execuções individuais.

Assim sendo, considerando o princípio da não surpresa, positivado nos 

artigos 9º e 10, ambos do novel Código de Processo Civil, INTIMEM-SE as 

partes para se manifestarem, no prazo comum de 15 (quinze) dias úteis, 

acerca da extinção do processo pela perda superveniente de condição 

para o prosseguimento desta execução (art. 485, IV, do CPC).

Atendida a determinação judicial por ambas as partes ou decorrido o 

prazo para tanto, remetam os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 16 de Julho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 408360 Nr: 370-24.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONEI DE MORAES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER FERREIRA DE 

SANTANA - OAB:10.138, ARIANE HELENA MARTINS MIGUEL ARAÚJO - 

OAB:12.064, GLAZIANE TEIXEIRA DA SILVA - OAB:8.575/MT, JULIANA 

LEITE MELO LUFT - OAB:11679, KARLA CRISTINA FERREIRA DE 

ARRUDA - OAB:10551, MARAIZA DA SILVA PAIXAO - OAB:11.501MT, 

MICHELLE FASCINI XAVIER - OAB:11413/MT, RODOLFO LUIZ DE 

ALVARENGA - OAB:9.079/MT, WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA 

CARDOSO - OAB:7.659/MT

 Vistos.

Ante a possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos 

opostos (fls. 328/331), nos termos do artigo 1023, § 2º, do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte embargada para, querendo, 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 16 de Julho de 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 346956 Nr: 17125-94.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDINÉIA DE SOUZA MATNE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCORPORADORA E CONSTRUTORA 

CENTAURUS LTDA, ADELINA DOS PRAZERES DA SILVA, LEOPOLDO 

MÁRIO NIGRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO REICHE - OAB:OAB/MT 

18.868/O, CRISTIANO GAIVA - OAB:6867/MT, FABÍULA L. VANI DE 

OLIVEIRA - OAB:10.887, Iana Heduyna Paes Lucas - 

OAB:17.699-OAB-MT, IZONILDES PIO DA SILVA - OAB:6.486-B, 

LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - OAB:8932 MT, ROSIMEIRE 

LUCIA FRANCOLINO DA COSTA - OAB:17675/MT, VITOR LIMA DE 

ARRUDA - OAB:16198

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE GOMES RIBEIRO - 

OAB:7.263/MT, ULYSSES RIBEIRO - OAB:5.464/MT

 Vistos.Ab initio, INDEFIRO o pedido de novo BACENJUD (fl. 185, item 1 e fl. 

187), tendo em vista que, além de já haver sido efetivada a tentativa de 

penhora on line por mais de uma vez nos presentes autos, a parte 

exequente não demonstrou qualquer modificação na situação econômica 

da parte requerida. Da mesma forma, considerando que o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica, salvo se requerido na petição 

inicial, nos termos do artigo 134, § 2º, do Código de Processo Civil, deve 

ser distribuído como novo processo incidental, INDEFIRO o pedido de 

desconsideração da personalidade jurídica (fls. 185, item 2).Assim sendo, 

INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, 

cientificando-a de que, no silêncio, a presente execução será suspensa 

pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de 

Processo Civil, período este em que a prescrição estará suspensa.Uma 

vez transcorrido o prazo sem indicação de bens, SUSPENDA-SE a 

presente execução pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, § 1º, 

do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição estará 

suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da 

parte exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento provisório dos autos, nos termos do 

§ 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de 

prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Uma vez atingido o 

termo final do prazo prescricional, DESARQUIVEM-SE os autos e 

INTIMEM-SE as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente, nos termos do art. 921, § 5º, do Código de Processo 

Civil.Por fim, saliento que, na hipótese de já terem sido realizadas 

diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e 

INFOSEG), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências 

sem que a parte exequente demonstre a

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 225236 Nr: 32636-40.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL ANTONIELE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALL SYSTEM SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E 
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DIVISÓRIAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábio Arthur da Rocha Capilé - 

OAB:6.187/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Roberto Ferreira 

Silveira - OAB:18063/PR

 Vistos.

Ab initio, PROCEDA-SE com as alterações necessárias na capa dos autos 

e no Sistema Apolo, tendo em vista que o presente feito se trata de 

Cumprimento de Sentença no qual deve figurar como exequente Paulo 

Roberto Ferreira Silveira e como parte executada Hotel Antoniele Ltda (fls. 

131/132 e 147).

No mais, considerando que o presente feito encontra-se paralisado por 

mais de 30 (trinta) dias, dependendo de diligência do credor, INTIME-SE a 

parte exequente 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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 737421 Nr: 33922-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEMAT INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA MACHADO MASSETI, JOSÉ 

CORDEIRO DA SILVA, ANTONIO MASSETTI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAZ MENDES - OAB:13783/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAQUEL CALMON FREITAS - 

OAB:12.368-B/MT

 Vistos.

Considerando que não consta nos autos a certidão de publicação do 

decisum de fl. 177, não há como aferir se houve regular intimação do 

executado Antônio Massetti Neto na pessoa de seus advogados 

constituídos à fl. 139.

Assim sendo, INDEFIRO, por ora, o pedido de penhora on line de 

numerários contido na petição de fls. 210/213.

Por outro lado, DEFIRO os demais pedidos da supracitada petição, pelo 

que, ante o teor do acordo homologado (fls. 128/132), determino a retirada 

do executado José Cordeiro da Silva do polo passivo, assim como a 

intimação das executadas Jane Machado Massetti e Patrícia Machado 

Massetti via correios, nos endereços constantes à fl. 128, para pagarem 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.

 CERTIFIQUE-SE acerca da publicação do decisum de fl. 177 e, no caso de 

não terem constado na referida publicação os patronos constituídos à fl. 

139, INTIME-SE também o executado Antônio Massetti Neto, por meio de 

seu advogado, via Diário da Justiça Eletrônico – DJE (art. 513, § 2º, inciso 

I, CPC).

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.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 16 de Julho 2018.

BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 852055 Nr: 54920-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS PROFISSIONAIS 

DO CREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO FERNANDES, JULIANA 

ALMEIDA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nesta data que encaminhei para publição no Dje o 

Despacho de Fls. 69-72

Vistos.

Neste caso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, se manifestar acerca da restrição lançada via sistema RENAJUD, 

esclarecendo, inclusive, se deseja a apreensão e remoção do bem - 

devendo, nesse caso, informar a sua exata localização -, assim como 

indicando o depositário, nos termos do art. 840 do Código de Processo 

Civil.

Sem prejuízo do disposto supra, na forma do art. 841 do Código de 

Processo Civil, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora, assim 

como para que, querendo e no prazo de 10 (dez) dias, requeira a 

substituição do bem penhorado, nos termos do que permite o art. 847 do 

citado Diploma Processual.

Havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente 

para exercer o contraditório no prazo de 05 (cinco) dias, de acordo com 

os artigos 9º e 10 do Código de Processo Civil.

2. DELIBERAÇÕES FINAIS:

Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas via sistemas judiciais 

requeridas, não ter sido localizados bens hábeis a assegurar o pagamento 

do débito exequendo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens 

passíveis de penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a presente 

execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, 

§ 1º, do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição 

estará suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 

intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao 

juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado .

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 716137 Nr: 8349-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNDIAL FOMENTO MERCANTIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA BENEDITA DE OLIVEIRA, ANA BENEDITA 

OLIVEIRA NUNES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT, ROLF TALYS OSORSKI SANTIAGO - OAB:11406/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, nesta data que encaminhei para publicação no DJe o 

Despacho de Fls. 77-78

Vistos.

2. DELIBERAÇÕES FINAIS:

Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas via sistemas judiciais 

requeridas, não ter sido localizados bens hábeis a assegurar o pagamento 

do débito exequendo, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, devendo indicar bens 

passíveis de penhora, cientificando-a de que, no silêncio, a presente 

execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) ano, na forma do art. 921, 

§ 1º, do Código de Processo Civil, período este em que a prescrição 

estará suspensa.

Decorrido o prazo de de 01 (um) ano sem manifestação da parte 

exequente e indicação precisa de bens, DETERMINO, desde já, a 

suspensão sine die e o arquivamento dos autos, nos termos do § 2º do 

art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á o prazo de prescrição 
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intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).

Anoto que, já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao 

juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado

 Por fim, compulsando os autos, verifico que houve pedido de desistência 

apenas quanto ao executado Marcus Thadeo Ribeiro de Oliveira, não 

havendo manifestação quanto a empresa executada Marcus Thadeo 

Ribeiro de Oliveira ME, que até a presente data não foi citada.

 Assim sendo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, promover a citação da executada (art. 240, § 2.º c/c art. 771, ambos 

do CPC) ou requerer o que entender de direito em relação a ela.

 Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 79285 Nr: 5486-65.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA PROVIDÊNCIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DO ELETRICISTA CONSTRUÇÕES E 

COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MERIGHI - 

OAB:8180/MT, FABIANA HERNANDES MERIGHI - OAB:9139, GIAN 

CARLO LEÃO PREZA - OAB:8431/MT, LUDOVICO ANTÔNIO MERIGHI - 

OAB:905-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DA SILVA - 

OAB:1713/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 260550 Nr: 21373-74.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANE MARIA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO ROMEU PEREIRA, RENILDA MARIA 

FERREIRA CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE 

- OAB:7416/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 757282 Nr: 9449-56.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA AUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATIAS BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 765139 Nr: 17827-98.2012.811.0041

 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: GALDINO ANTONIO DA FONSECA COSTA, ESPÓLIO DE 

AMÉLIA DA SILVA COSTA, MARIA CAROLINA DA SILVA GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO FARIA DE SOUZA, SILVIA REGINA DE 

ASSIS MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3.769 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 877168 Nr: 14911-23.2014.811.0041

 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: AMPER CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR GONÇALVES JUNIOR, CRISTIANE PAULA 

CARLOTO, MANOEL MARQUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732, WILLIAN MARCOS VASCONCELOS - OAB:11323/MT

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 878962 Nr: 16116-87.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANA DA GLORIA NEVES GALVÃO, BENEDITA 

NEVES GALVÃO, GERCELINA APARECIDA NEVES GALVÃO, CARLOS 

WELTON NEVES GALVÃO, HERACLIDES HERAIL GALVÃO NETA, IGOR 

OLIVEIRA PASSOS, MARLON CÉSAR SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ LUIS NEVES GALVÃO, BENEDITO 

NEVES GALVÃO, NAQUEL CORREA GALVÃO, MARIA NANCY GALVÃO 

MOREIRA, UILSON SANTOS MOREIRA, GERCIO CORREA GALVAO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO TARDIN - OAB:4479/MT, 

JULIO TARDIN - OAB:OAB/MT 4479, Rafael Jara Bigio - OAB:20194, 

RAFAEL JARA BIGIO - OAB:20194/O, Tertuliano Ojeda Torrilhas - 

OAB:16752

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1080227 Nr: 1591-32.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNEI ZUNTINI, LEONARDO BOAVENTURA 

MONGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLI BERWIG - OAB:7.160-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1152331 Nr: 32703-19.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ GUILHERME BOURET TORRES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO CARLOS RODRIGUES FILHO, MAYARA 

VITORIA DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo o requerente, na pessoa de seu advogado para 

manifestar acerca da certidão do Sr. oficial de justiça, no prazo de 5 

(cinco) dias.

9ª Vara Cível
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001686-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILVA SILVA LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA OAB - MT0009457A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1001686-11.2017.8.11.0041 AUTOR: NILVA SILVA 

LEITE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. 

Impulsiono os autos intimando a parte requerida para efetuar o pagamento 

dos honorários periciais de R$ 1.000,00, no prazo de 10 dias. Cuiabá - MT, 

24 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: 1004803-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODETE DE LARA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY OAB - MT0006945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT0005736A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1004803-10.2017.8.11.0041 AUTOR: ODETE DE 

LARA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT 

S.A. IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá - MT, 24 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: 1015181-59.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015181-59.2016.8.11.0041 AUTOR: ROBERTO 

PEREIRA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

as partes para manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá - MT, 24 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: 1022861-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ANTONIA DE SOUZA E SILVA (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 NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022861-95.2016.8.11.0041 AUTOR: DANIELA 

ANTONIA DE SOUZA E SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando as partes para manifestarem sobre o laudo pericial, no 

prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 24 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: 1001576-12.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DYHEGO ANTONIO RIBEIRO 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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1001576-12.2017.8.11.0041 AUTOR: DYHEGO 

ANTONIO RIBEIRO DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando as partes para manifestarem sobre o laudo pericial, no 

prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 24 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: 1010636-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DE LIMA NEVES (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 NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1010636-09.2017.8.11.0041 AUTOR: RAQUEL DE 

LIMA NEVES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando as 

partes para manifestarem sobre o laudo pericial, no prazo de 15 dias. 

Cuiabá - MT, 24 de julho de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011554-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO FERREIRA BRASSAROTO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1011554-13.2017.8.11.0041 REQUERENTE: JOAO 

PAULO FERREIRA BRASSAROTO REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Impulsiono os autos intimando as partes para manifestarem sobre o laudo 

pericial, no prazo de 15 dias. Cuiabá - MT, 24 de julho de 2018. Juliene Alini 

Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua 
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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: 1015125-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FLORES DE QUADROS & CIA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICOLY FLORES QUADROS OAB - MT24229/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ROBERTO ALVES (RÉU)

COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO PANTANAL LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1015125-55.2018.8.11.0041 AUTOR: FLORES DE 

QUADROS & CIA LTDA - ME RÉU: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO 

PANTANAL LTDA, JOSE ROBERTO ALVES IMPULSIONAMENTO Com a 

finalidade de dar maior celeridade ao processo, intimo a parte autora para 

informar se fornecerá meios ou efetuará o pagamento da guia de diligência 

para o cumprimento do mandado dos presentes autos, no prazo de 05 

dias. A Guia de Recolhimento da diligência do Oficial de Justiça é emitida 

diretamente no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Sendo a Guia e 

o comprovação do pagamento da diligência, deve ser apresentado nos 

autos com o fim de comprovação do pagamento. 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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003974-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIELE APARECIDA SA FERREIRA (EXEQUENTE)

K. V. F. D. A. (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 1003974-29.2017.8.11.0041 EXEQUENTE: 

KAMILLY VICTORYA FERREIRA DE ARAUJO, ADRIELE APARECIDA SA 

FERREIRA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos etc. Comparece a parte exequente no documento ID 

11739074, concordando com o valor depositado voluntariamente pela 

devedora (ID 11717117, ID 11717120 e ID 11717129). Manifestação 

positiva do Ministério Público ao petitório, pugnando pelo deferimento do 

mesmo, conforme documento ID 14259460. Satisfeito o pagamento da 

quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo e determino o ARQUIVAMENTO com as 

baixas de estilo e formalidades legais. Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após o Trânsito em Julgado, determino que seja expedido 

alvará de levantamento da importância penhorada nos autos, mediante 

transferência para conta a ser indicada pela parte exequente, na forma 

estabelecida pelo Provimento nº 68/2018 do - CNJ. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1003542-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIANEI RODRIGO PLETSCH (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

carlos eduardo duarte teixeira OAB - MT11383/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO ANTONIO COLAZANTE (RÉU)

LUCIANA PEREIRA DE MELO (RÉU)

 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos para intimar a parte 

requerente, por seu advogado, para apresentar o endereço do requerido 

RODRIGO ANTONIO COLAZANTE, para a expedição de citação e 

intimação para comparecimento em audiência, no prazo de 05 dias. Maria 

Fêlix Técnico(a) judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1014694-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO VIEIRA BIANCHIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA OAB - MT20928/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

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: 1014694-55.2017.8.11.0041 

AUTOR: FABRICIO VIEIRA BIANCHIN RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que FABRÍCIO VIEIRA BIACHIN move em 

desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 21.03.2017, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade da indenização do 

Seguro DPVAT, mais honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos ID. 6870127 à 6870181. Devidamente citada, a parte ré 

apresentou contestação ID. 10322333, 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- Ausência de Laudo do IML. 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. 10053599, indicando o grau de lesão 

apresentado pelo requerente. A parte autora impugnou a Contestação ID. 

10406100. 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. 

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 
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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. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a íntegra do teto 

indenizatório no que se refere à invalidez de caráter permanente, vez que 

não trouxe aos autos laudo do IML, documento imprescindível para 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “Art 5º - O 

pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. 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. 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 21.03.2017, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 

tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 
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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. 10053599, a qual afirma 

que: “(...) I) Há lesão cuja etiologia (origem causal) seja exclusivamente 

decorrente de acidente pessoal com veiculo automotor de via terrestre? [ 

x ] Sim [ ] Não [ ] Prejudicado Só prosseguir em caso de resposta 

afirmativa II) Descrever o quadro clínico atual informando: a)qual (quais) 

região(ões) corporal(is) encontra(m)-se acometida(s): PÉ (...) III) Há 

indicação de algum tratamento (em curso, prescrito, a ser prescrito), 

incluindo medidas de reabilitação? [ ] Sim [ x ] Não (...) IV) Segundo o 

exame médico legal, pode-se afirmar que o quadro clínico cursa com: a) [ ] 

disfunções apenas temporárias b) [ x ] dano anatômico e/ou funcional 

definitivo (sequelas) (...) VI) Segundo o previsto na Lei 11.945 de 4 junho 

de 2009 favor promover a quantificação da(s) lesão(ões) permanente(s) 

que não seja(m) mais susceptível(is) a tratamento como sendo 

geradora(s) de dano(s) anatômico(s)e/ou funcional(is) definitivo(s), 

especificando, segundo o anexo constante à Lei 11.945/09, o(s) 

segmento(s) corporal(is) acometido(s) e ainda segundo o previsto no 

instrumento legal, firmar a sua graduação: (...) b) [ x ] Parcial (Dano 

anatômico e/ou funcional permanente que comprometa apenas parte do 

patrimônio físico e/ou mental da Vítima). Em se tratando de dano parcial 

informar se o dano é: [...] b.1) [ ] Parcial Completo (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa de forma global algum segmento 

corporal da vítima. b.2) [ x ] Parcial Incompleto (Dano anatômico e/ou 

funcional permanente que comprometa apenas em parte a um (ou mais de 

um) segmento corporal da Vítima) b.2.1) Informar o grau da incapacidade 

definitiva da Vitima, segundo o previsto na alínea II, §1º do art. 3º da Lei 

6.194/74 com redação introduzida pelo artigo. 31 da Lei 11.945/2009, 

correlacionando o percentual ao seu respectivo dano, em cada segmento 

corporal acometido: Segmento Anatômico Marque aqui o percentual 1º 

Lesão PÉ DIREITO 25% LEVE. [...]” Dessa forma, a invalidez permanente 

do autor decorreu do acidente narrado, bem como foi comprovada e 

quantificada pelo conjunto probatório colacionado ao feito. Assim, deve 

ocorrer a aplicação da tabela em consonância com o inciso II acima 

transcrito. A companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização dentro do limite que prevê 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07 e percentual 

previsto na tabela acima transcrita. Portanto, se houve invalidez parcial 

permanente, a companhia seguradora, responsável pelo pagamento, deve 

arcar com o cumprimento da indenização no percentual previsto 

expressamente no artigo 3º incisos II, da Lei 11.482/07. Como a parte 

autora apresentou todos os documentos necessários à comprovação de 

seu direito, legítima se torna a indenização por ela pleiteada, pelo que é 

devido o pagamento proporcional da indenização. Havendo perda 

anatômica e/ou funcional completa de um dos pés terá a vítima direito a 

50% do valor total da indenização que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais), sendo, no caso em tela, leve a perda da parte 

requerente, terá essa o direito de 25% sobre 50% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais), que é o teto para casos de debilidade parcial do 

membro afetado. Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a 

ser aplicado ao caso: -PÉ DIREITO: *50% sobre R$ 13.500,00 = R$ 

6.750,00 *25% sobre R$ 6.750,00 = R$ 1.687,50 Total: R$ 1.687,50 No 

tocante a correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme 

orientação do c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO 

REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO 

DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de 

cobrança de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção 

monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” 

(STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro 

SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a data de incidência 

de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento da indenização pela 

Seguradora configura ilícito contratual, devendo os juros de mora incidir a 

partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 

426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro 

no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para 

condenar a parte requerida, ao pagamento da importância R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(21.03.2017) 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: 1022247-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO COSTA 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: 1022247-22.2018.8.11.0041. AUTOR: 

MARCIO COSTA 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 11:30, 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. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 127 de 487



Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001689-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILCE NERLI LUVISON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DA SILVA CARDOSO OAB - MT0019774A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO 30 DIAS Expedido por ordem do(a) MM. Juiz 

de Direito Gilberto Lopes Bussiki Dados do Processo: Processo: 

1001689-29.2018.8.11.0041 Vlr Causa: R$ 115.000,00 Típo Cível Espécie: 

Polo Ativo: Nome: GILCE NERLI LUVISON Endereço: RUA DO IPÊ, 130, DOM 

AQUINO, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-205 Polo Pessoa(s) a ser(em) 

citadas(s): Nome: JOCKEY CLUB DE MATO GROSSO Endereço: RODOVIA 

PALMIRO PAES DE BARROS, KM 03, PARQUE ATALAIA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78095-000 FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste 

edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. Resumo da Inicial: 

Trata-se de ação de adjudicação compulsória com pedido de antecipação 

de tutela proposto por Gilce Nerli Luvison em face de Jockey Club de Mato 

Grosso, em relação a 14 (quatorze) imóveis urbanos do tipo terrenos, 

localizados no bairro jockey club de Mato Grosso que estão em nome do 

requerido, que foi adquirido pela requerente em dezembro de 2017 por 

meio de um contrato de compra e venda firmado entre a Srª. Cybele 

Regina Rico e a requerente. Decisão/Despacho: Vistos etc. Comparece a 

parte autora, por meio do petitório de Id. 13324498, requerendo a citação 

por edital da parte requerida. Antes de analisar o pedido de citação via 

edital, desde já, AUTORIZO a consulta via SISTEMA INFOJUD, SEM 

VIOLAR OS SIGILOS BANCÁRIO E DAS PRÓPRIAS INFORMAÇÕES, 

observando-se o disposto no Capítulo II, Seção 16, da Consolidação das 

Normas da Corregedoria-Geral da Justiça, e BACENJUD, solicitando 

informações sobre o endereço da requerida, existente em seus bancos de 

dados, caso haja dados suficientes para pesquisa. Após, intime-se a 

parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento no 

feito, bem como para que seja observado o endereço indicado para 

tentativa pessoal de citação. Caso todas as diligências acima resultem 

negativas, bem como a citação pessoal via Oficial de Justiça, desde já 

passo à análise do pedido de citação por edital. Analisando a exordial, 

constatou-se que a parte requerida não foi citada até o presente momento, 

conforme certidões juntadas aos autos. Procedeu-se a intimação da parte 

autora para manifestação acerca da certidão do Oficial de Justiça, e esta 

manifestando requereu a citação por edital. Diante do exposto no artigo 

257 do Código de Processo Civil que dispõe: “Art. 257. São requisitos da 

citação por edital: I - a afirmação do autor ou a certidão do oficial 

informando a presença das circunstâncias autorizadoras;” Conforme 

denota entendimento jurisprudencial acerca do assunto: AGRAVO 

INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE INDEFERIU 

CITAÇÃO POR EDITAL PELO NÃO ESGOTAMENTO DE DILIGENCIAS PARA 

LOCALIZAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. DECISÃO ESCORREITA. Antes de 

se proceder à citação do réu por edital, devem ser esgotadas todas as 

formas possíveis para localizá-lo. Somente se infrutíferas tais diligências, 

se justifica a citação editalícia. Agravo Interno desprovido. (TJ-PR 

892888501 PR 892888-5/01 (Acórdão), Relator: Paulo Cezar Bellio. Data 

de Julgamento: 08/08/2012, 16ª Câmara Cível). Dessa forma, restando 

inexitosa a citação real da parte requerida, preenchidos os requisitos do 

artigo 257 do Código de Processo Civil, desde já DEFIRO o pedido, para 

determinar a citação por edital. Transcorrido in albis o prazo da citação 

sem a parte demandada se manifestar, desde já, em atendimento ao 

princípio do contraditório, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL 

desta Comarca, para funcionar nestes autos como curador especial da 

parte requerida, com fulcro no artigo 9.º, inciso II, segunda figura, do CPC. 

INTIME-SE o curador especial acerca da nomeação bem como para que, 

no prazo legal, apresente defesa ao pedido formulado. Após, INTIME-SE a 

parte requerente para impugnação. Intimem-se. Cumpra-se. E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de 

costume e publicado na forma da Lei. Eu, digitei e assinei eletronicamente. 

25 de julho de 2018 Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestor(a) 

Judiciário(a) Aut. Provimento. 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018200-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZEINE ALVES DE ARRUDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO PROENÇA OAB - MT0015440A (ADVOGADO)

RENATA SILVA COSTA SALCI OAB - MT22569/O (ADVOGADO)

CARLA CRISTINA CEZARIO OAB - MT22464/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO OAB - MT0007627S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1018200-39.2017.8.11.0041 AUTOR: ZEINE ALVES 

DE ARRUDA RÉU: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os autos intimando 

a parte requerida para manifestar sobre a proposta dos honorários 

periciais, efetuando seu respectivo pagamento, no prazo de 10 dias. 

Cuiabá - MT, 25 de julho de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra 

Gestora Judiciária Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton 

Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 

78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022709-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI DE MELO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1022709-47.2016.8.11.0041 REQUERENTE: DAVI 

DE MELO DE MEDEIROS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Impulsiono os 

autos intimando a parte apelada/requerente para contrarrazoar o recurso 

de apelação tempestivo, no prazo legal. Cuiabá - MT, 25 de julho de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1127510 Nr: 21965-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALINE CORDEIRO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON DANTAS HERNANDES 

- OAB:21.297, MARIA LUIZA CARDOSO ALAMINO - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 
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subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 87).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 1140214 Nr: 27469-56.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Vistos.

Trata-se de Cumprimento de Sentença na qual a parte executada efetuou 

voluntariamente o depósito da obrigação.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbra-se dos autos que o crédito executado foi satisfeito com o 

depósito pela parte executada.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA a execução, com fulcro nos arts. 526, 

§3º c/c 924, inciso II, do Código de Processo Civil, aplicado 

subsidiariamente à espécie.

Proceda-se a transferência dos valores depositados para a conta da 

procuradora da parte exequente, pois tem poderes especiais para tanto 

(fl. 86).

Nos termos do art. 450, §3º, da CNGJ, dê-se ciência da presente à parte 

beneficiária do alvará judicial, por qualquer meio idôneo.

Em seguida, proceda-se ao cálculo das custas, intimando-se o executado 

para recolhimento no prazo de 15 dias.

Transcorrido o prazo in albis, anote-se à margem da distribuição e 

proceda-se na forma disciplinada pela CNGC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 317006 Nr: 20455-36.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCEANIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚNIOR COMERCIO DE RAÇÕES LTDA, 

CARLOS VERDELIO, APARECIDA SOARES VERDÉLIO, CÂNDIDO 

VERDÉLIO, CREMINA FONTEBAIXO VERDÉLIO, ERCÍLIO LUIZ VERDÉLIO, 

CARLOS VERDELIO, APARECIDA SOARES VERDÉLIO, CÂNDIDO 

VERDÉLIO, CREMINA FONTEBAIXO VERDÉLIO, ERCÍLIO LUIZ VERDÉLIO, 

NEUZA SOARES VERDÉLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:9127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A, IVAILTON VILELA DE MORAES - OAB:4043-A/MT, JOSÉ 

RICARDO GOMES - OAB:OAB/SP-126.759, MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:10772, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT, Vanderleia Daci Schimitz - OAB:13635-B

 Vistos etc.

Ciente do petitório dos executados de fls. 2863/2868.

Aportou aos autos ofício nº 841/2018 (fl. 2941-v), por meio da qual o Juízo 

deprecado solicita informações quanto à existência de despesas 

pendentes, nos termos do art. 901, §1 do CPC.

Destarte, certifique a serventia sobre a existência de despesas pendentes 

de pagamentos nestes autos. Após, comunique-se imediatamente ao Juízo 

Deprecado.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 317006 Nr: 20455-36.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCEANIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚNIOR COMERCIO DE RAÇÕES LTDA, 

CARLOS VERDELIO, APARECIDA SOARES VERDÉLIO, CÂNDIDO 

VERDÉLIO, CREMINA FONTEBAIXO VERDÉLIO, ERCÍLIO LUIZ VERDÉLIO, 

CARLOS VERDELIO, APARECIDA SOARES VERDÉLIO, CÂNDIDO 

VERDÉLIO, CREMINA FONTEBAIXO VERDÉLIO, ERCÍLIO LUIZ VERDÉLIO, 

NEUZA SOARES VERDÉLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:9127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A, IVAILTON VILELA DE MORAES - OAB:4043-A/MT, JOSÉ 

RICARDO GOMES - OAB:OAB/SP-126.759, MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:10772, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT, Vanderleia Daci Schimitz - OAB:13635-B

 Vistos etc.

Às fls. 2909/2913 a parte exequente peticionou aos autos, colacionando 

cópia do auto de arrematação do imóvel, cálculo do débito atualizado com 

o saldo devedor e cópias da averbação nas matrículas dos imóveis dos 

executados, requerendo o prosseguimento da execução.

Inobstante o requerimento de prosseguimento da execução em virtude da 

existência de saldo remanescente, a carta precatória sequer foi devolvida 

pelo juízo deprecado, o que é imprescindível para análise do pleito.

Assim sendo, INDEFIRO, por ora, o pedido de prosseguimento da 

execução, o que não se vislumbra prejuízo à exequente, que já procedeu 

a averbação premonitória nas matrículas de outros imóveis pertencentes 

aos executados.

Com o retorno da carta precatória, voltem os autos conclusos para análise 

e decisão.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1080726 Nr: 1895-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILE MARTA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE CAMPOS, ODIL FRANCISCO 

DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20557/0, NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET - 

OAB:19792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 

487, I do CPC, com respaldo nas regras do Dec.-lei 58/37 com as 

alterações da Lei 6.014/73, DETERMINO a adjudicação do imóvel a parte 

requerente, com a expedição de ordem judicial para que o imóvel em 

questão seja escriturado e registrado em nome da autora, ficando a 

presença, a atuação e a manifestação do requerido perante o serviço 

notarial e registral competente supridas pelo mandado judicial, observadas 

as demais exigências legais.

Custas pela parte autora e já antecipadas. Deixo de arbitrar verba 

honorária em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, nos termos da Emenda 

Constitucional n° 80/14, que conferiu a esta instituição as prerrogativas da 

Magistratura e Ministério Publico, não sendo mais devidos honorários 

advocatícios.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 884113 Nr: 19287-52.2014.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEP"EC, LVR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JNDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELKE REGINA ARMENIO 
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DELFINO MAX - OAB:OAB/MT 7.562, VALDINEIDE OVIDIO DA SILVA 

DIAS REIS - OAB:12803/0

 Diante do exposto, nos termos do artigo 485, IV e § 3° do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, via 

de consequência, REVOGO a liminar concedida às fls.60/63.

 Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba 

honorária, esta arbitrada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a favor 

da parte Requerida, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC.

P.R.I.

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação das partes no 

prazo de trinta (30) 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 - 

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

 Intimação para que o advogado nominado devolva os autos abaixo 

elencados a esta Secretaria, no prazo de 03 (três) dias, sob as penas 

legais, além da busca e apreensão e comunicação a Ordem dos 

Advogados – OAB.

 Carga ao advogado: VITOR HUGO FORNAGIERI

Data da Carga: 23/07/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1149896 Nr: 31660-47.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CILCERE FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAÚJO VEIGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-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 a parte requerida efetuou o depósito dos honorários 

periciais antes da realização da perícia médica, determino a expedição de 

alvará para restituição do valor à parte requerida, mediante transferência 

para conta a ser indicada, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

36/2012 - CGJ.

Sem custas e honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

P.R.I.

 Com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com as 

baixas e formalidades de estilo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 317006 Nr: 20455-36.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OCEANIA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚNIOR COMERCIO DE RAÇÕES LTDA, 

CARLOS VERDELIO, APARECIDA SOARES VERDÉLIO, CÂNDIDO 

VERDÉLIO, CREMINA FONTEBAIXO VERDÉLIO, ERCÍLIO LUIZ VERDÉLIO, 

CARLOS VERDELIO, APARECIDA SOARES VERDÉLIO, CÂNDIDO 

VERDÉLIO, CREMINA FONTEBAIXO VERDÉLIO, ERCÍLIO LUIZ VERDÉLIO, 

NEUZA SOARES VERDÉLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO TORQUETE BARBOSA - 

OAB:9127/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIVAL ROSSATO JUNIOR - 

OAB:10933-A, IVAILTON VILELA DE MORAES - OAB:4043-A/MT, JOSÉ 

RICARDO GOMES - OAB:OAB/SP-126.759, MAURO PORTES JUNIOR - 

OAB:10772, SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - 

OAB:7366/MT, Vanderleia Daci Schimitz - OAB:13635-B

 Vistos etc. OCEANIA CONSTRUTORA LTDA interpôs embargos de 

declaração em face da decisão de fls. 2854/2859-v, ao argumento de que 

incorreu em omissão quanto ao pedido de condenação dos Embargados 

nas penas de litigância de má-fé e majoração do ônus sucumbenciais. 

Requer o acolhimento dos embargos de declaração. Inicialmente cabe 

destacar que os embargos de declaração têm como norte as previsões 

inseridas nos artigos 494 e 1.022 e seus incisos, ambos do CPC, ou seja, 

o seu ajuizamento somente encontra razão de ser, se a decisão recorrida 

estiver afetada por obscuridade, omissão, contradição ou abrigar erro 

material, verbis: (...) Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, a 

decisão embargada foi omissa quanto à apreciação do pedido de nova 

condenação da parte executada na pena de litigância de má-fé e 

majoração do ônus sucumbenciais. Contudo, embora não tenham sido 

analisados os pleitos, esses devem ser rejeitados, pois não se constata 

que a parte devedora tenha oferecido atual resistência injustificada ao 

andamento do processo, não se enquadrando nessa hipótese o exercício 

regular do direito de defesa, bem como a interposição de recursos. Por 

esses motivos, impõe-se a rejeição do pedido de nova condenação dos 

executados nas penas por litigância de má-fé. Do mesmo modo, não 

assiste razão o pleito para majorar a verba honorária, tendo em vista a 

natureza da causa e o trabalho desenvolvido no feito, que apesar do 

longo trâmite da presente execução, o atual credor se habilitou na 

execução há pouco mais de 01 (um) ano, não se justificando, por ora, o 

acolhimento da majoração pretendida. Ante o exposto, conheço dos 

embargos e os ACOLHO para apreciar os pontos não examinados, no 

entanto, sem atribuição de efeito infringente, mantendo a decisão como 

lançada. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1080726 Nr: 1895-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILE MARTA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE CAMPOS, ODIL FRANCISCO 

DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20557/0, NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET - 

OAB:19792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Dessa forma, JULGO PROCEDENTE a presente ação, nos termos do artigo 

487, I do CPC, com respaldo nas regras do Dec.-lei 58/37 com as 

alterações da Lei 6.014/73, DETERMINO a adjudicação do imóvel a parte 

requerente, com a expedição de ordem judicial para que o imóvel em 

questão seja escriturado e registrado em nome da autora, ficando a 

presença, a atuação e a manifestação do requerido perante o serviço 

notarial e registral competente supridas pelo mandado judicial, observadas 

as demais exigências legais.Custas pela parte autora e já antecipadas. 

Deixo de arbitrar verba honorária em favor da DEFENSORIA PÚBLICA, nos 

termos da Emenda Constitucional n° 80/14, que conferiu a esta instituição 

as prerrogativas da Magistratura e Ministério Publico, não sendo mais 

devidos honorários advocatícios.P.R.I. Após, o transito em julgado, 

arquive-se os autos com as formalidades legais e baixas de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 391859 Nr: 27181-55.2009.811.0041
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMEIRE COIMBRA DIAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA EUCATUR - UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSP. E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16.751/MT, LOANA ALYNE MOREIRA CASTELO 

BRANCO - OAB:12595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAN COSTA DOS REIS - 

OAB:12728/MT, PEDRO MOACYR PINTO JÚNIOR - OAB:7585, RICARDO 

BATISTA BLASI - OAB:12249/MT

 Tornando exitosa a penhora de valores, oficie-se ao departamento 

responsável pela Conta Única do Tribunal de Justiça informando sobre a 

constrição realizada nos autos, fornecendo as informações necessárias 

para a vinculação do valor penhorado nestes autos. Caso a penhora torne 

infrutífera intime-se a exequente, para impulsionar o feito, requerendo o 

que entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1080726 Nr: 1895-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILE MARTA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE CAMPOS, ODIL FRANCISCO 

DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20557/0, NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET - 

OAB:19792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

 Proceda a Secretaria Judicial a devida conferência da juntada de 

documentos realizada nos autos, após, promova-se o impulsionamento 

devido.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1080726 Nr: 1895-31.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILE MARTA DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE CAMPOS, ODIL FRANCISCO 

DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDA PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:20557/0, NATHALIA DOS SANTOS VIEIRA LOUBET - 

OAB:19792/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela, para registro do bem em nome da autora, por se tratar de 

pretensão de mérito, que será apreciada por ocasião da sentença, e da 

averbação do desdobramento deste, por ser cabível a parte proceder com 

as devidas anotações no registro do imóvel. Considerando que a autora é 

curadora plena do requerido e que há conflito de interesses entre as 

partes, nomeio como curador especial o Sr. Odil Francisco de Campos, 

para representar o demandado em juízo, com fulcro no artigo 9, I do CPC. 

CITE-SE o requerido, na pessoa de Odil Francisco de Campos, para, 

querendo, contestar a ação, no prazo legal, consignadas as advertências 

dos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil. Após, DÊ-SE vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação, em atenção ao 

disposto no artigo 82, II do código processual civil vigente. Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1088084 Nr: 5254-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON DE MELLO LOUZADA, ANA MARIA 

BEDIM LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, SILVANA ALVES DE SOUZA - OAB:15374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHANDELL BEDIM LOUZADA - 

OAB:9.266/MT, RHANDELL BEDIM LOUZADA - OAB:9266

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de denunciação à lid 

e.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1096905 Nr: 9264-76.2016.811.0041

 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: MÁRCIO EDUARDO COELHO GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON DE MELLO LOUZADA, ANA MARIA 

BEDIM LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR A BUSÍQUIA - 

OAB:11.564-A, SILVANA ALVES DE SOUZA - OAB:15374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHANDELL BEDIM LOUZADA - 

OAB:9.266/MT

 aquei) Além disso, é sabido que a Serasa, na condição de banco de 

dados cadastrais, se limitou a reproduzir a informação consistente na 

Ação Judicial proposta pelo próprio denunciante, constante do Assento do 

Distribuidor Judicial. É consabido que os atos processuais são públicos, 

não havendo qualquer impedimento legal para que seja repassado aos 

bancos de dados de proteção ao crédito. Ante o exposto, INDEFIRO o 

pedido de denunciação à lide. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 96407 Nr: 12083-74.2002.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL DAS CLÍNICAS DE MATO GROSSO 

LTDA., ALFREDO LEITE HAGE, PAULO BATISTA BARBOSA, GUILHERME 

ANTÔNIO MALUF, JOSÉ RICARDO DE MELLO, JOSE GERALDO DE 

SABOIA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - 

OAB:5.380/MT, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT, PATRÍCIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - OAB:10430, 

RAIMAR ABÍLIO BOTTEGA - OAB:3.882/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3.921, ALEXANDRE SLHESSARENKO - OAB:3921/MT, NORMA 

SUELI DE CAIRES GALINDO - OAB:6.524-B/MT

 Vistos etc.

A exequente se manifestou pelo prosseguimento do feito (fl.412) sem 

apresentar nos autos o cálculo do débito remanescente, conforme 

determinado no decisório de fl. 402.

Ante o exposto, DETERMINO a intimação da parte exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar nos autos o cálculo do débito 

remanescente, abatidas as quantias já negociadas.

Juntada a minuta de cálculo, conceda-se vista aos executados a fim de 

que apresente proposta concreta de acordo, sob pena de continuidade da 

execução forçada, conforme decisório de fls. 398.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 125705 Nr: 13819-93.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAPIDAÇÃO BRASIL OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE LOPES MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILCE MACEDO - 

OAB:2552-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO MATHEUS MARQUES - 
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OAB:16520, Jorge Lopes Marques - OAB:4669/MT

 Vistos etc.

Cumpra-se a decisão de fls. 425/426.

Atente-se ao endereço indicado às fls. 432.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 758181 Nr: 10395-28.2012.811.0041

 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: ESPÓLIO DE JOSÉ DOMINGOS DOS SANTOS E ZILDA 

DE OLIVEIRA SANTOS, OLIMPIO SANTANA DE OLIVEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VENEZA ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, 

VITORINO PEREIRA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIA DINIZ FRANÇA 

SANTOS - OAB:13490/MT, JOSÉ SIMÃO FERREIRA MARTINS - 

OAB:7520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITORINO PEREIRA DA COSTA 

- OAB:4671/MT

 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, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 801638 Nr: 8072-16.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIANY RIBEIRO DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPLEXO HOSPITALAR SÃO MATHEUS, 

OSVÂNIO SALOMÃO PIMENTA, SAMUEL RABELLO, UNIMED CUIABÁ - 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL M. GONZALEZ JUNIOR 

- OAB:13945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - 

OAB:10133/MT, DANIELA LUBIANCA - OAB:3583, Eveline Guerra da 

Silva - OAB:22987/O, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A MT, PEDRO OVELAR - OAB:6270, VITOR HUGO 

FORNAGIERI - OAB:15661

 Vistos etc.

Intime-se pessoalmente o hospital, para o recolhimento da sua cota parte 

dos honorários periciais.

Sem prejuízo, intime-se o expert e agende-se o inicio dos trabalhos 

periciais.

Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 852719 Nr: 55496-54.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HASPA HABITAÇÃO SÃO PAULO IMOBILIÁRIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO VALDIR KRAMER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA APARECIDA PEREIRA 

DA SILVA - OAB:7108-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 67/69, expeça-se o competente mandado conforme 

requerido.

Concedo 30 (trinta) dias de prazo para que a autora promova a sucessão 

processual, com eficiencia, sob pena de extinção do feito, uma vez que 

tramita desde 2013 sem a angularização processual.

Intime-se.Cumpra-se COM URGÊNCIA por se tratar de processo incluso na 

Meta 2 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 902351 Nr: 31592-68.2014.811.0041

 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: RONEY MOREIRA DA SILVA, CLAUDINÉIA DIAS 

CABREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE FEMINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON SOARES NETO - 

OAB:15.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT

 Diante do exposto, em razão das alegações apresentadas pela 

impugnante e pelo perito, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO a proposta de honorários periciais de R$ 9.500,00 (nove mil e 

quinhentos reais) apresentado pelo expert, por entender razoável e 

proporcional para realização dos trabalhos periciais referidos. Intime-se a 

requerida para pagamento no praz de 15 (quinze) 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 845162 Nr: 48873-71.2013.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MARQUES ROSA DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DERIC SOARES DALBEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PHILLIPE AUGUSTO MARQUES 

DUARTE - OAB:12566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. Sem custas por ser a parte autora 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Sem honorários ante a não 

intervenção da parte contráriaP.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.: 1038104 Nr: 40630-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ROBERTO ROMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos etc..

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que a sentença de improcedência foi mantida em sede 

recursal, remetam-se os autos ao arquivo com as formalidade de praxe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 836460 Nr: 41450-60.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KEGDS, LARISSA GONÇALVES DA SILVA, JAKELINE 

PEREIRA CORREA, ECPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZURICH BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILENO REZENDE TAVARES - 

OAB:5652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 
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COELHO - OAB:15013-A/MT

 Dessa forma, REJEITO a cota ministerial de fls. 255/257, e determino o 

levantamento de 17% referentes aos honorários sucumbenciais 

pertencentes ao patrono da parte exequente.Seguidamente, deverá ser 

levantado o importe de 20% do montante total remanescente nos autos, 

pertinentes aos honorários contratuais referentes aos serviços prestados 

a requerente E. C. P. A.. Posteriormente, deverá ser levantado o importe 

de 30% do montante total remanescente nos autos, pertinentes aos 

honorários contratuais referentes aos serviços prestados a requerente K. 

E. G. dos S., mediante a expedição de alvará para transferência à conta 

do patrono da parte autora, indicada à fl. 246, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 36/2012 - CGJ.Após o prazo recursal, autorizo a expedição 

de alvará para levantamento da importância depositada, mediante 

transferência para conta indicada nos autos, na forma estabelecida pelo 

Provimento nº 68/2018 - CNJ.Ademais, aguarde-se em arquivo a 

maioridade das autoras, salvo se comprovada a imediata necessidade do 

numerário para a subsistência e educação ou para aquisição de imóvel 

destinado à residência das menores e de suas famílias.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 717752 Nr: 11441-86.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAIR DIAS DE MORAES, BENEDITO DIAS DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO, ASSINFRA - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DA 

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA ESTRUTURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURIVAL DIAS PEDROSO - 

OAB:13.254/MT, AURIVAL DIAS PEDROSO - OAB:13254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA SIGARINI GARCIA 

- OAB:10133, EDIVANA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:13829, 

FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FEGUEIREDO - OAB:7.627-A

 Vistos etc.

Comparece aos autos a parte exequente, às fls. 719, pugnando pela 

extinção do feito, uma vez que o executado cumpriu integralmente com o 

débito.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará para 

levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

68/2018 - CNJ.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 403858 Nr: 36478-86.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBINO LUIZ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A, BANCO ITAUCARD S/A, 

UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A, AYMORÉ CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, FIDC NP MULTISEGMENTOS 

CREDITSTORE, BANCO DO BRASIL S.A, PAPELARIA DUNORTE LTDA, 

MAKRO ATACADISTA S/A, REDE DE POSTOS SANTA MARIA LTDA, LOG 

INFORMATICA LTDA, MARCIO SCHMAEDECKE, P. DA S. WILLEMANN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7690, ROSENI G. H. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adenir Lazzaretti - 

OAB:27489/RS, ANA PAULA SIGARINI GARCIA - OAB:10133/MT, 

ANDRESSA CALVOSO CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, 

ARIANE DE SOUZA MONARO - OAB:13094-B, BETTÂNIA MARIA 

GOMES PEDROSO - OAB:6522, CAUÊ TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - 

OAB:357590, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-A/MT, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:7.627-A MT, JOÃO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19081-A, 

LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - OAB:9.255, Lucas Thimmig Diel - 

OAB:50.735/RS, LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - OAB:6.814-B/MT, LUÍS 

ANTONIO MARCHIORI PERÍCOLO - OAB:12477, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A, MAYCON RODRIGO KELM - OAB:10.092/MT, 

PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:221271/SP, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT, ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA - OAB:5868-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos etc.

Comparece aos autos a parte exequente, às fls. 715, pugnando pela 

extinção do feito, uma vez que o executado cumpriu integralmente com o 

débito.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

 Satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no artigo 924, II 

do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO o processo.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará para 

levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

68/2018 - CNJ.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 827126 Nr: 33014-15.2013.811.0041

 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: CONDOMINIO BREEZE HOUSING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA IMPAR LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO HEDNEY DA ROCHA - 

OAB:6066, GISELDA NATÁLIA DE SOUZA WINCK - OAB:6069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1895/MT, 

HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - OAB:12.867/MT

 Vistos etc.

Diante da possibilidade de acordo noticiada por ambas as partes nos 

petitórios de fls. 295 e 296/297, encaminhem-se os autos à CEJUSC, para 

designação e posterior realização da audiência de mediação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se com URGÊNCIA por se trata de processo incluído na META 

2-CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 761254 Nr: 13701-05.2012.811.0041

 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: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX SILVA BARBOSA, VAGNER BATISTA 

GUIMARÃES, JOSE MARCIO DA SILVA, ARTAMIRO ANTUNES DE 

ALMEIDA - ME, ESPÓLIO DE JOSÉ BENEDITO PEREIRA, JADSON FRANCO 

VERNER, JADIANE JESSIKA FRANCO VERNER, STEEL PTOTECTION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA LITIELY DA ROSA 

MORENO - OAB:20572/O, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:4.032/MT, LIGIA CASTRILLON DO CARMO MACHADO - 

OAB:22602/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de processo de cobrança em fase de conhecimento e não 

execução como quer levar a crer a autora.

Denota-se que o feito tramita desde 2012 e até a presente data os 

requeridos não foram citados em sua integralidade.

Expeça-se mandado de citação no endereço indicado pela autora no 

petitório de fls. 188/190.

Providencie a autora o acompanhamento efetivo do processo, sob pena 

de extinção do feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 342614 Nr: 12856-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO REAL FM LTDA, KID NOEL PUBLICIDADE E 

EVENTOS, MANOEL VICENTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KID NOEL PUBLICIDADE E EVENTOS, MANOEL 

VICENTE DOS SANTOS, RADIO REAL FM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAS MENDES - OAB:13.783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, MARIA DEISE TORINO 

- OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9.237/MT, MARIA DEISE TORINO - OAB:7589B

 DEFIRO o pedido da terceira interessada, Saga Super Center Comércio De 

Veículos Ltda., para que se proceda com a baixa da restrição do veículo 

Veículo TOYOTA Corolla XEI 2.0 FLEX, Ano/Modelo 2013/2014, Placa 

OAQ-9518, Chassi 9BRBD48E4E2621623, Renavam 00551240610, Cor 

CINZA, inserida anteriormente via RENAJUD.Mantenham-se os autos 

conclusos para baixa via Renajud.Em relação ao petitório de fls. 335/338, 

e tendo em vista o decurso de tempo transcorrido entre a última tentativa 

de penhora via sistema Bacenjud, DEFIRO o pedido de tentativa de 

penhora on-line, nos termos da decisão de fls. 236, 237, que deverá recair 

sobre dinheiro na conta da parte executada MANOEL VICENTE DOS 

SANTOS, pessoa física, CPF nº 289.563.031-34, sobre a quantia de R$ 

33.620,39 (trinte e três mil seiscentos e vinte reais e trinta e nove 

centavos).Conforme determina o artigo art. 2º, §2º, do Provimento n.º 

04/2007- CGJ mantenha-se o feito concluso em gabinete para a efetivação 

da constrição acima deferida através do Sistema Bacenjud.Procedida à 

penhora, intime-se o executado para, querendo, oferecer impugnação no 

prazo de 15 (quinze).Oficie-se ao departamento responsável pela Conta 

Única do Tribunal de Justiça informando sobre a constrição realizada nos 

autos, fornecendo as informações necessárias para a vinculação do valor 

penhorado nestes autos. Caso a penhora torne infrutífera intime-se a 

exequente, para impulsionar o feito, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1128999 Nr: 22592-73.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL BORGES SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PIERAZZO APARECIDO 

DA SILVA - OAB:159771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 76/79.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1109555 Nr: 14506-16.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA GERLUCE ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORAL SIN IMPLANTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17.994/MT

 Diante do exposto, INDEFIRO a impugnação da requerida, por entender 

razoável e proporcional a proposta de honorários periciais apresentado 

pelo expert, para realização dos trabalhos periciais referidos. Intime-se a 

requerida para que efetue o pagamento conforme determinado na decisão 

de fls. 138/138-verso, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de preclusão 

da prova. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 819077 Nr: 25367-66.2013.811.0041

 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: JORCELI LOPES DA SILVA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C.P. - CIDADE PLANEJADA S/C LTDA., EDEL - 

EMPREENDIMENTOS S/C LTDA, R. M. H. - EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Certifique-se a Secretaria Judicial quanto ao cumprimento do despacho de 

fls. 25/26 em integra, consoante a intimação das fazendas pública, 

confinantes e edital.

Transcorrido in albis o prazo do edital, sem a parte destinatária se 

manifestar, desde já, em atendimento ao princípio do contraditório, nomeio 

a DEFENSORIA PÚBLICA ESDATUAL desta Comarca, para funcionar 

nestes autos como curador especial da parte requerida, com fulcro no 

artigo 72, inciso II, do CPC.

INTIME-SE o curador especial acerca da nomeação bem como para que, 

no prazo legal, apresente defesa ao pedido formulado.

Após, INTIME-SE a parte requerente para manifestação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1171050 Nr: 40627-81.2016.811.0041

 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: PAULO PEREIRA DO NASCIMENTO, IRAJARA ARAUJO 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZABELLA PATRICIA MACEDO 

PEREIRA MAIA - OAB:17.274-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, KILZA GIUSKI GALESKI - OAB:8.660 MT, 

SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 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, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 954671 Nr: 2431-76.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAUF ROBERTO NUNES DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVON COSMETICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407-SP, RODRIGO NUNES - OAB:19341/A

 Vistos etc.

Diante da juntada de novo instrumento procuratório, intime-se a requerida 

acerca do do teor do decisório de fls. 176/177.

Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 134 de 487



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1125993 Nr: 21322-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO NIEJULKA, SABRINA JULIANA DOS REIS 

NIEJULKA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANÍBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:55499, MARLON CÉSAR 

SILVA MORAES - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SARAH PAES DE BARROS 

VERAS DE CARVALHO - OAB:15627, VALERIA BAGGIO RICHTER - 

OAB:4676

 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 das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 789739 Nr: 43765-95.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES MAXIMIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO RICARDO ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAZON SUBTIL RODRIGUES 

JUNIOR - OAB:9827

 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 das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1008530 Nr: 26925-05.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO MARTINS SORNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE/IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ DE ARAUJO - 

OAB:2.909/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7.085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PAULO PEIXOTO S. 

JUNIOR - OAB:MT/12007

 Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o presente embargos, por 

consequência, determino o prosseguimento da execução em apenso até 

sua total satisfação.Sem custas, por ser o autor beneficiário da Justiça 

Gratuita.CONDENO ainda o embargante ao pagamento de custes e 

despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro no valor de 

R$ 2.000,00 (dois mil reais), por força do art. 85, §8° do CPC, ficando 

suspensa a exigibilidade nos termos do §3° do art. 98.P.R.I. Com o trânsito 

em julgado, extraia-se fotocópia da presente sentença, juntando aos autos 

de execução cód. 371155 em apenso, em seguida caso não haja a 

manifestação da parte vencedora no prazo de trinta (30) dias, remeta-se 

os autos à Central de Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, 

da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL 

DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CGJCumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 810825 Nr: 17321-88.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSÍQUIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SADIA OESTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - 

OAB:11564-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JÚLIO CESAR GOULART 

LANES - OAB:13.329- A, TAISA FERNANDES DA SILVA PERES - 

OAB:12.815/MT

 Vistos etc.

Dê ciência às partes quanto ao retorno dos autos do Egrégio Tribunal de 

Justiça.

Considerando que o acórdão manteve a sentença extintiva, remetam-se 

os autos ao arquivo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1047357 Nr: 45072-79.2015.811.0041

 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: MIRANDA E GONÇALVES LTDA - ME, WALDIR DA 

SILVA MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGENES DAMIANI GUIRADO 

PRATES - OAB:12.434, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - 

OAB:13.431-B, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12.099-B, 

SAMIR BENNETT BUAINAIN - OAB:13.431-B/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 

PROCEDENTE o pedido inicial, para: DECLARAR a abusividade na 

cobrança do COMPLEMENTO DE FRANQUIA dos boletos da NET 

FONE;CONDENAR a requerida ao ressarcimento em dobro do valor pago 

pelo autor conforme os cálculos apresentados na peça instrutória para o 

período de 08/2014 à 07/2015, incidindo correção monetária pelo índice 

INPC desde a data de cada desembolso, e juros de mora de 1% a.m., a 

partir da citação.DETERMINAR que os próximos boletos venham apenas 

em nome da MIRANDA E GONÇALVES Ltda – ME, CNPJ n° 

20.555.618/0001-25, sendo que o valor anteriormente pactuado de R$ 

90,00 pelo serviço de telefonia e R$ 67,90 pelo serviço de internet, sejam 

devidamente corrigidos, conforme tabela de evolução da própria empresa 

para o referido plano. CONDENO também a requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, e honorários advocatícios que arbitro no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), por força do art. 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 371155 Nr: 7618-75.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - 

IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO MARTINS SORNA, SANDRA MARIA 

MARTINS SORNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA TOMAZ MENDES - 

OAB:13783/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO LUIZ DE ARAUJO - 

OAB:2.909/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7.085-A/MT

 Vistos etc.

Diante da improcedência dos Embargos à Execução Cód. 1008530, em 

apenso.

Intime-se a EXEQUENTE para impulsionar o feito no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 737568 Nr: 34077-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL PARANÁ LTDA, CARLOS 

ALBERTO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIAS PANDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR MULLER COUTINHO - 

OAB:10.889-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial.

Inicialmente, INDEFIRO o pedido do exequente de arresto BACENJUD e 

penhora RENAJUD, tendo em vista a ausência de citação da parte 

contrária.

A autora propõe a presente demanda tendo em vista que a parte 

executada deixou de adimplir 01 (um) cheque.

Até a presente data a parte executada não foi citada.

Tendo a ação sido ajuizada na vigência do CPC/73, onde a causa 

interruptiva da prescrição se efetivava com a citação válida, retroagindo a 

data da propositura da ação, esta não ocorreu até a presente data.

Considerando o disposto no artigo 487, parágrafo único do CPC que dita:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

I - acolher ou rejeitar o pedido formulado na ação ou na reconvenção;

Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332, a prescrição 

e a decadência não serão reconhecidas sem que antes seja dada às 

partes oportunidade de manifestar-se.

INTIME-SE a autora para manifestação acerca da possível ocorrência da 

prescrição, após volvam os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 65172 Nr: 1202-97.1986.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE GERHARD HENRIQUE KIRCHESCH, 

MAURÍCIO KIRCHESCH, MARISA BORSARI KIRCHESCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ARNOLDO KIRCHESCH, ALICE 

ARISTIDES KIRCHESCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR LIMA DO NASCIMENTO - 

OAB:4651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO NASCIMENTO - 

OAB:1311/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo efetivado entre as partes (fl. 115/121). 

Ressalvados os honorários pertencentes ao Dr. Cesar Lima Nascimento, 

com fulcro no artigo 487, III alínea b do Código de Processo Civil, e via de 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do 

mérito.Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, 

conforme acordado pelas partes. 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.: 1188306 Nr: 754-40.2017.811.0041

 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: GILMAR FRANCISCO MILAN, MARILDA MARQUES 

SILVA MILAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELTON DE MELLO LOUZADA, ANA MARIA 

BEDIM LOUZADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMOS BERNADINO ZANCHET 

NETO - OAB:23045/O, MARCELO ALEXANDRE OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:14039/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RHANDELL BEDIM LOUZADA - 

OAB:9266

 Vistos etc.

Manifestem-se as partes acerca da possibilidade de conciliação.

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do 

feito, em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da 

Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual, DETERMINO 

intimação das partes a fim de:

a) Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) 

dias, indicando relação clara e objetiva 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), hipótese de ainda não ter sido 

ainda reconhecida;

c) Doravante a análise da inicial, contestação, réplica e elementos 

documentais porventura já acostados aos autos, que indiquem e 

verifiquem se há matérias admitidas ou não impugnadas, bem como 

demonstrem que questões de direito entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 879527 Nr: 16518-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGNO ANTONIO DE SANT'ANNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO VILA NICE LTDA, PAULO 

FERNANDO DE SANT'ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:OAB/MT 1581, CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA - 

OAB:10765/MT, ELAINE FERREIRA SANTOS MANCINI - OAB:OAB/MT 

2915

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA AMÉLIA LIMA DE 

CASTRO - OAB:9.223/MT, FLÁVIO JOSÉ FERREIRA - OAB:3.574/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado às fls. 1152/1153, pelos 

fundamentos exarados.Dê-se efetividade ao decisório de fl.1143, 

intimando o expert para manifestação a respeito das divergências 

apontadas. Intimem-seDecorrido o prazo, volvam os autos 

conclusos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 371868 Nr: 8197-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIPASE COMERCIO E SERVIÇOS EM 

TRANSFORMADORES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMEL ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALEXANDRE SANCHES DE 

ARAUJO - OAB:164.998 OAB/SP, REINALDO VIEIRA DA CUNHA - 

OAB:11989, VANDERLEI DE ARAUJO - OAB:36541/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MONICA CAMPOS 

MESQUITA - OAB:8.671, MARCUS CESAR MESQUITA - OAB:5036/MT

 Intime-o acerca da penhora e do compromisso de depositar o valor 

correspondente ao percentual do faturamento mensal, em conta judicial, 

devendo em seguida apresentar nos autos o demonstrativo da 

contabilidade da empresa, sendo que a regularidade de tal procedimento 

ficará sujeita à fiscalização do exequente, até a satisfação integral do 

débito, advertindo-o das cominações legais em caso de descumprimento 

do encargo. DETERMINO o cumprimento da ordem, sem a necessidade de 

novo recolhimento de diligência, distribuindo-se novamente o mandado ao 

mesmo oficial de justiça. Procedida à penhora, INTIME-SE a parte 

executada para manifestar no prazo legal. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki
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 Cod. Proc.: 1128824 Nr: 22515-64.2016.811.0041

 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: CREUSA MARIA PINTO DA SILVA, JESSICA MARIA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MENDES P. FREITAS - 

OAB:4.455, SIMONE AP MENDES PEREIRA - OAB:5019

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 2.Quanto ao mérito da controvérsia, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, e por 

consequência CONDENO a parte requerente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como arcar com a verba honorária, esta 

arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa para o (a) 

requerido (a), 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 949925 Nr: 60317-67.2014.811.0041

 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: KENYA ROZANA DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 9.943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:OAB/MT 12.009

 Pelo exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido inicial, com resolução do mérito. REVOGO a tutela anteriormente 

deferida.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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 882579 Nr: 18325-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIA FERNANDES COLLAREDA, CELSO MICHELIM 

COLLAREDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENP ESCOLA NOVA PEDAGOGIA S-C LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFANIE ROSA GOMES - 

OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Considerando que a executada não possui patrono habilitado nos autos, 

intime-se pessoalmente acerca do despacho de fls. 87, e retifique-se a 

certidão de fls. 88.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 451373 Nr: 23689-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE/IEMAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIETE ALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIADINE GROSSI - OAB:19442, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO PAULO 

PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - OAB:12007

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

A parte exequente requer às fls. 232/233, a realização de penhora no 

rosto dos autos, Cód. nº 858235, em trâmite perante a Primeira Vara 

Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá – MT até o montante de seu 

crédito.

Diante da probabilidade demonstrada da possível existência de numerários 

a serem recebidos pelo executado naqueles autos, DEFIRO o pedido para 

determinar ao Sr. Oficial de Justiça a constatação de possíveis créditos 

em favor da executada, e na sequência, proceder a realização de 

penhora no rosto dos autos, Cód. nº 858235 em trâmite perante a Primeira 

Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá – MT, até o montante do 

crédito exequendo, solicitando-se ao juízo destinatário da ordem a 

vinculação dos valores ao presente feito.

Efetuada a penhora, intime-se o executado.

Intime-se.

Cumpra-se.

10ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022537-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE CRISTINA SILVA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BATISTA VENANCIO OAB - MT19126/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por FABIANE CRISTINA SILVA LEAL, em desfavor de VIVO S.A. , 

afirmando que teve seu nome lançado nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, ante a inadimplência de débito existente junto a 

Requerida, entretanto, assevera que desconhece a dívida cobrada, sendo 

totalmente indevida. Diz que em decorrência da negativação de seu nome, 

vem sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que 

tem seu crédito abalado no mercado. Requer o deferimento da tutela de 

urgência para determinar a ré a se abster de cobrar o valor discutido, e 

que seja determinada a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. O pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo 

com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, 

restou demonstrada nos autos, principalmente por meio do documento de 

ID 14339758, que mostra a negativação do nome da parte autora nos 

bancos de dados do SPC/SERASA, além da alegação de que desconhece 

a dívida. Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante 

das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em 

um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório 

o perigo de dano, vez que a inclusão do nome da parte autora nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 
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quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar que a ré se abstenha de efetuar cobrança 

acerca do débito aqui discutido, e determino ainda a exclusão do nome da 

parte requerente do banco de dados do SPC/SERASA, relativo ao débito 

no valor de R$ 597,98. Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua 

o nome da parte autora dos seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, 

relativo à referida inscrição. No mais, quanto ao pedido de inversão do 

ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste 

caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 

6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 24/09/2018, às 

08h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022069-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERADOURO ATACADO DISTRIBUIDOR DE COSMETICOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT0008117A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

VERADOURO ATACADO DISTRIBUIDOR DE COSMETICOS LTDA - ME, em 

desfavor de OI S/A , afirmando que teve seu nome lançado nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito e protestado, ante a 

inadimplência de débito existente junto a Requerida acerca de telefonia 

móvel, entretanto, assevera que desconhece a dívida cobrada, vez que o 

único serviço contratado foi de telefonia fixa, e por isso a cobrança é 

totalmente indevida. Diz que em decorrência da negativação de seu nome, 

vem sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, eis que seu 

crédito está abalado no mercado. Requer o deferimento da tutela de 

urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito, e que seja determinado o cancelamento do protesto. O pedido 

de antecipação da tutela de urgência merece amparo com base nos 

requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. 

Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou 

demonstrada nos autos, principalmente por meio do documento de Id 

14284460, que mostra a negativação do nome da parte autora nos bancos 

de dados do SPC/SERASA e o documento de Id. 14284374 demonstra a 

ocorrência de possível protesto do nome da autora, além da alegação de 

que desconhece a dívida. Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim 

leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das 

vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se 

entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se 

ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que 

estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] 

Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que a inclusão do nome da 

parte autora nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito e 

protesto implica no abalo ao crédito, gerando diversos prejuízos tanto na 

ordem patrimonial quanto moral. Para maior clareza, recorro, mais uma 

vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado 

receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento 

tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] 

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o 

provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora 

perder a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da 

medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO a medida pleiteada para determinar a exclusão do nome da 

parte requerente do banco de dados do SPC/SERASA, relativo ao débito 

no valor de R$ 69,74, bem como a sustação do protesto junto ao Cartório 

Rego Loureiro, caso efetivado. Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para 

que exclua o nome da parte autora dos seus bancos de dados, no prazo 

de 48 horas, relativo à referida inscrição, bem como ao Cartório Rego 

Loureiro, para que promova a sustação do protesto, caso efetivado 

(instrua-o com cópia do documento de Id. 14284374). Havendo custas, 

serão suportadas pela parte autora. Autorizo o depósito pela parte autora 

acerca do valor/débito questionado. Designo o dia 24/09/2018, às 

09h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 
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comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Cumpra-se. 

Cuiabá, 24 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1049839 Nr: 46358-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADIO E TV MODELO PAULISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Antonio Cecílio Filho - 

OAB:OAB/RJ81.858

 Código 1049839

Visto.

Em razão da alegação de litispendência, converto o julgamento em 

diligência e determino que a parte autora traga para os autos cópia de 

pedido feito no Juizado Especial Cível, em desfavor da requerida, no prazo 

de cinco dias. Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 868336 Nr: 8219-08.2014.811.0041

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO PAULO BUENO DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA OLIVEIRA 

MOURA - OAB:OAB/MT 13.132, ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - 

OAB:15249-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 DEFIRO a apresentação das razões finais, no prazo sucessivo de 10 

(dez) dias úteis, assegurada vista dos autos (artigo 364, § 2º, NCPC). A 

advogada da autora retira o processo no dia 25.07.2018 e devolve no dia 

07.08.2018. Após, a Defensora Pública do réu retira o processo no dia 

08.08.2018 e devolve no dia 21.08.2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1009809 Nr: 27491-51.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFIGÊNCIO PINTO DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OFICINA PANTANAL 4X4, MAURICIO JOSE DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6.843, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 

7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÍLVIA REGINA FELISMINO DE 

CAMPOS - OAB:125.472

 Homologo a desistência da oitiva da testemunha da requerida Diego Luiz 

Lima Barão. Defiro o pedido de substituição da testemunha Diego Luiz, 

pela informante Tacio Luiz Fernandes. Dou por encerrada a instrução. 

DEFIRO a apresentação das razões finais, no prazo sucessivo de 10 

(dez) dias úteis, assegurada vista dos autos (artigo 364, § 2º, NCPC). o 

advogado do autor retira o processo no dia 25.07.2018 e devolve no dia 

07.08.2018. Após, a advogada a ré retira o processo no dia 08.08.2018 e 

devolve no dia 21.08.2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 780308 Nr: 33845-97.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACRIMAT - ASSOCIAÇAO DOS CRIADORES DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPARSANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8616

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ROGÉRIO ROMALDINI 

DE FARIA - OAB:115.445

 Código 780308

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 283/284 ), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1146459 Nr: 30216-76.2016.811.0041

 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: NILSON BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506.-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de indenização do 

Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de 

redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de R$ R$ 

843,75, ( oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). O 

valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice 

oficial – INPC, a partir da data evento danoso e acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir da citação válida.Condeno a ré ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 5, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT, 23 de julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1168273 Nr: 39412-70.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIULA JULIANA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT provida por FABIULA JULIANA 

DE ARRUDA em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS.Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez por cento) sobre 
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o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 85 §§ 2° e 6º, do 

Novo Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela é 

beneficiária 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. Intime-se. 

Cumpra-se.Cuiabá-MT,23 de julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 443431 Nr: 19064-41.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS 

BOMBEIRO MILITAR DE MT E MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGOS BARBOSA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO CÉSAR FADUL - 

OAB:4541/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793, EVERTON NEVES DOS SANTOS - OAB:15.257

 Posto isso, julgo extinto o presente processo sem resolução do mérito, na 

forma do artigo 485, III, do NCPC.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 

processuais. Deixo de condená-la ao pagamento de honorários 

advocatícios, considerando que não houve resistência à lide.Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades 

legais.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 23 de julho de 

2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1014163 Nr: 29383-92.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAGNER ROBERTO PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIAT AUTOMÓVEIS S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YANN DIEGGO SOUZA TIMOTEO 

DA ALMEIDA - OAB:MT/ 12025

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16864-A

 Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Ação de Indenização 

Por Danos Morais e Materiais Com Pedido de Liminar promovida por Fagner 

Roberto Pinheiro em desfavor de Fiat Automóveis S/A. Condeno o autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado, com 

fundamento nos artigos 85, §§ 2º e 6º, do Novo Código de Processo Civil. 

Todavia, considerando que ele é beneficiário da justiça gratuita, o 

pagamento ficará suspenso.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 24 de julho de 2018.SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIROJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 720890 Nr: 16359-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GINCO ALFA INCORPORAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLUS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO NISHIYAMA - OAB:12919

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARIOVALDO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:3.546-B/MT, ATHOS BOLETA GOMES DE OLIVEIRA - 

OAB:17.000

 Visto.

Intime-se as partes sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, bem 

como pra requererem o que entenderem de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1031667 Nr: 37615-93.2015.811.0041

 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: ALENIL MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E 

SANEAMENTO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17567-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial 

para:1)Condenar a construtora requerida a indenizar a autora pelos 

prejuízos de ordem moral no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, 

STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.2)Condenar a 

construtora requerida a indenizar a parte autora pelos prejuízos de ordem 

material, como ressarcimento dos valores pagos pela parte autora a título 

de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal, entre 

a data fixada no contrato para o encerramento da obra, abril/2013, e o 

término da efetiva cobrança irregular, cujo valor deverá ser apurado na 

fase de liquidação de sentença, cujos valores deverão ser corrigidos pelo 

INPC/IBGE, a partir da data do vencimento do pagamento realizado, 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. 

Considerando que a autora decaiu de parte mínima do pedido condeno a 

requerida ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, em favor da parte autora, arbitro em 15% (quinze por cento) 

sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do 

Novo Código de Processo Civil.Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, após arquivem-se os 

autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 23 de julho de 2018.Sinii 

Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1088962 Nr: 5687-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN LUCIA SILVA CORREIA DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO FERNANDES DA SILVA 

- OAB:15415/O, OLAVIO JOSE DA SILVA - OAB:13.991 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1137281 Nr: 26235-39.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORINDO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo legal, querendo, apresentar 

impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 381659 Nr: 17075-34.2009.811.0041

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 140 de 487



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ALDO DUARTE FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURORA GOLD CORP. MINERAÇÃO DE OURO 

LTDA, ITZHANK BEN DAVID, RENATO MARINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT, WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - 

OAB:2409-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:6.949/MT

 Nos termos do Provimento N° 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte executada para, no prazo de 5 dias, se manifestar quanto à 

penhora/restrição/constrição realizada, requerendo o que entender de 

direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 712658 Nr: 5572-45.2011.811.0041

 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: ALMIR JOSÉ OLIVEIRA DA SILVA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 715710 Nr: 9823-09.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMAN ZAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT, ANDRE BONAMIGO - OAB:15114

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:, 

FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, SOLANO DE CAMARGO - 

OAB:149754/SP

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 930828 Nr: 49716-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOPOLDINA DOLORES VILÁ DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FENIX INSTITUTO CULTURAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MAIA MACEDO - 

OAB:20.000/MT, YONY SOLEY MOLIN - OAB:9242/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:OAB/MT 3.811

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1054252 Nr: 48464-27.2015.811.0041

 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: ALINE DA SILVA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1065931 Nr: 53617-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIANE SANTANA DE CAMPOS, NCS, ESTEPHANY 

DAYANE WYDLER GALVÃO, MSWG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:, SIMONE CAFURE BEZERRA - OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1082593 Nr: 2752-77.2016.811.0041

 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: MARIA DE FATIMA SOUSA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1054252 Nr: 48464-27.2015.811.0041

 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: ALINE DA SILVA COUTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1065931 Nr: 53617-41.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIANE SANTANA DE CAMPOS, NCS, ESTEPHANY 

DAYANE WYDLER GALVÃO, MSWG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:, SIMONE CAFURE BEZERRA - OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 
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intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1082593 Nr: 2752-77.2016.811.0041

 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: MARIA DE FATIMA SOUSA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO AMERICEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS MARIO TEIXEIRA - 

OAB:13.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-A

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 771222 Nr: 24279-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILDO MARTINS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUGUSTO CEZAR ARGUELHO, KATIE CILENE 

CACERES ARGULHO, MARCOS TULIO ARGULHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARMANDO NASCIMENTO - 

OAB:1311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS TULIO ARGUELHO - 

OAB:10.321

 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.: 794849 Nr: 1168-77.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUARIA RIO BRAVO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO DONIZETI NUNES - 

OAB:2420-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 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.: 845068 Nr: 48821-75.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIR FÁTIMA DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SL2 COMÉRCIO DE CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CICERO LUIZ BOTELHO DA 

CUNHA - OAB:103579

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 375488 Nr: 11645-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDES RODRIGUES

 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: 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 819293 Nr: 25565-06.2013.811.0041

 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: EVANIRDE MARIA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1040435 Nr: 41837-07.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WERMESON DOS SANTOS ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13.431-B-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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1107970 Nr: 13847-07.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS 

LTDA-ME
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): M D ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HUMBERTO BUDOIA - 

OAB:3.339-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância, tendo em vista que, nos termos do artigo 

836 do 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. Por outro lado, defiro também a pesquisa no Sistema 

RENAJUD acerca de veículo em nome da Executada. Se frutífera, intime-se 

o Exequente para informar o seu interesse na relação encontrada, ou se 

negativa, também deverá se manifestar, no prazo de cinco dias.No mais 

indefiro o pedido de localização de bens em nome da executada nos 

cartórios, vez que esta ônus compete a exequente.Com as informações, 

intime-se a parte exequente para que se manifeste, requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1301282 Nr: 8834-56.2018.811.0041

 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: NATASHA DE FIGUEIREDO FERREIRA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOLD YELLOW-GOLFARB INCORPORAÇÕES 

E CONSTRUÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE BAGATELLI 

GONÇALVES - OAB:5.932/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FERNANDO SIQUEIRA 

CASTO - OAB:15.104-A/MT, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - 

OAB:OAB/MT 15012-A

 Vistos

 Trata-se de liquidação de sentença, assim proceda-se a inclusão do 

nome do advogado da parte requerida no Sistema Apolo e capa dos autos.

Em atendimento ao disposto no art. 510, do NCPC, intimem-se as partes 

para apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, no prazo de 

quinze dias.

 Cumprida a ordem acima e caso não haja a possibilidade de imediata 

decisão, será nomeado perito.

Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me conclusos aos autos para 

deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1073479 Nr: 56859-08.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: XERYUS IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE 

ARTIGOS PARA VESTUARIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAUDENIR AMADEU ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIAN MINTZ - 

OAB:136.652/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1073479

Considerando que a ordem de bloqueio ao Sistema Bancenjud (fl. 80) foi 

infrutífera para a satisfação do débito, 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.

Cuiabá, 13 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.: 807989 Nr: 14449-03.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELTON CARLOS ZAGUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEVISÃO RONDON DE CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDIR CECHET JUNIOR - 

OAB:4.111/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MARQUES CHAGAS 

- OAB:13699/O/MT, JOÃO PAULO AVANSINI CARNELOS - 

OAB:10924/MT

 Tendo em vista que a intimação de fl. 370 foi não foi publicada em nome 

do atual patrono da parte requeirda(fl. 341), nos termos do Provimento Nº 

56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de intimar a parte Requerida para, no 

prazo de 5 dias, querendo, se manifestar sobre o retorno dos autos da 

Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 324640 Nr: 25098-37.2007.811.0041

 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: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6624, WILLIAN KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 810033 Nr: 16532-89.2013.811.0041

 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: ADAIR MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPAI AUTO POSTO CUIABÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANA MAGRINELLI 

GONÇALVES - OAB:16.118/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar as partes para, no prazo de 5 dias, querendo, se manifestarem 

sobre o retorno dos autos da Instância Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 324640 Nr: 25098-37.2007.811.0041

 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: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6624, WILLIAN KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 324640 Nr: 25098-37.2007.811.0041

 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: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HOMERO HUMBERTO 

MARCHEZAN AUZANI - OAB:6624, WILLIAN KHALIL - OAB:6.487/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Visto.
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Defiro o pedido de fl. 60. Cite-se o Réu Francisco Jose de Souza por 

edital, com prazo de 20 dias.

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 e inexistindo defesa por parte dos requeridos, 

em obediência ao disposto no artigo 72, inciso II, do NCPC, nomeio como 

curador especial, um dos membros da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso. Intime-se pessoalmente o curador para que apresente 

defesa no prazo legal.

Após a apresentação da defesa, intime-se a autora para que, no prazo de 

15 dias, manifeste-se sobre a contestação e os documentos que 

eventualmente venham a acompanhá-la, sob pena de preclusão.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1021900-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DOMUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME (AUTOR)

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAC FACILITIES E MANUTENCAO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Domus Empreendimentos e Participações Ltda. ME ajuizou a 

presente Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança e Pedido 

de Liminar em desfavor da Mac Facilities e Manutenção Ltda., ao 

argumento de que firmou Contrato de Locação de Imóvel não residencial 

com o réu, mas ele está inadimplente com o pagamento dos aluguéis dos 

meses de fevereiro a maio de 2018, além do reembolso do rateio das 

taxas de água, reembolso das taxas de energia e IPTU, deixando o 

requerido, assim, de cumprir com a sua obrigação contratual. Ao final 

pugna pela concessão tutela de urgência, com base no art. 300 do NCPC e 

59, §1º, da Lei 8.245/91, para, caso não seja purgada a mora, seja 

determinada a desocupação do imóvel. É permitida a concessão da tutela 

de urgência nas Ações de Despejo, entretanto, devem estar presentes os 

pressupostos legais impostos pelo artigo 300, do Novo Código de 

Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. A propósito, colaciono caso 

semelhante, com a norma anterior: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA- LIMINAR - POSSIBILIDADE DE 

DEFERIMENTO DA MEDIDA COM BASE NO ART.273, DO CPC - FUMUS 

BONI IURIS E PERICULUM IN MORA DEMONSTRADOS - RECURSO 

PROVIDO - VENCIDO O RELATOR. - A controvérsia posta nos autos não 

se amolda às hipóteses de concessão liminar de despejo, previstas no art. 

59, § 1º, da Lei do Inquilinato. Todavia, conquanto não seja possível o 

deferimento da medida com base na Lei do Inquilinato, nada obsta que a 

questão seja apreciada com fundamento no art. 273, do CPC. - Nos termos 

do art. 273, do CPC, o juiz poderá antecipar total ou parcialmente os 

efeitos da tutela, desde que, diante de prova inequívoca dos fatos, se 

convença da verossimilhança das alegações da agravada, estando 

presente o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação”. (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.13.238148-4/001, Relator(a): Des.(a) 

Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

31/07/2014, publicação da súmula em 12/08/2014). Negritei. 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] No caso dos autos, verifica-se a presença dos requisitos 

autorizadores da medida, notadamente a relevância da fundamentação, 

eis que a parte Autora colacionou o Contrato de Locação (Id 14263493) 

afirmando que o réu está inadimplente com os aluguéis. Constam ainda os 

documentos colacionados no processo, que comprovam a inadimplência 

de IPTU e água, demonstrando que o réu realmente não está cumprindo 

com sua obrigação. Observa-se ainda que, apesar de constar que o 

contrato possui garantia de caução em R$ 5.000,00, o certo é que o valor 

da dívida o supera, portanto, o contrato já se encontra desprovido de 

garantia. Por outro lado, é notória a urgência do pedido, vez que a 

permanência da réu no imóvel pode gerar mais prejuízos ao autor dos que 

até aqui causados, como por exemplo, aumentar o valor da dívida. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Por outro lado, o deferimento da 

medida antecipatória está condicionado ao oferecimento de caução, em 

razão do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Isso 

porque, cumprido o mandado de despejo, o proprietário do imóvel poderá 

impossibilitar o retorno ao status quo ante, ao alugar ou alienar o bem a 

terceiro. 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 ao réu a purgar a mora ou a desocupar voluntariamente o 

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. Apresentada a caução pela parte autora, 

lavre-se o termo, após cumpra-se a ordem acima. Designo o dia 

24/09/2018, 12h30min 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 para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Cumpra-se. 

Cuiabá, 24 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pag.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022188-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA DE ALMEIDA MONTEIRO (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:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Ana Lúcia de Almeida Monteiro ajuizou Ação Declaratória c/c 

Obrigação de Fazer e Não Fazer com Pedido de Tutela de Urgência em 

desfavor de Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, alegando 

que era dependente do plano de saúde mantido pela Associação de 

Delegados de Polícia/AMDEPOL e a ré, sendo seu esposo João Monteiro 

da Costa Filho o titular, mas ao informar o falecimento do mesmo, e 

requerer a troca de titularidade para ela, teve seu pedido negado, 

recebendo orientação de que poderá permanecer no plano por até dois 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 144 de 487



anos e após deverá aderir novo contrato. Que foram cancelados os 

cartões do convênio anterior, sendo entregue novo cartão com novo 

número de contrato e vencimento, e que ainda está efetuando pagamento 

de mensalidades. Narra que a troca de titularidade, em razão do óbito do 

titular, está garantida no próprio contrato coletivo, mas está sendo 

descumprido pela ré, assim, requer a concessão da tutela de urgência 

para determinar a requerida a restabelecer a autora no plano de saúde 

Unimed Plus n. 2821, mantendo-a nas mesmas condições anteriormente 

pactuadas e que a ré se abstenha de realizar qualquer 

modificação/cancelamento do referido plano ou criar empecilho para sua 

manutenção, sob pena de multa. A tutela jurisdicional almejada pela 

requerente se traduz na concretização do direito à saúde, sendo este 

direito material doutrinariamente classificado como direito fundamental de 

segunda geração, pelo qual se exige uma prestação positiva do Estado no 

que se refere aos direitos sociais (direito ao trabalho, à educação, à 

saúde, etc.). Vale ressaltar que o caput do art. 5° da CF/88 estabelece 

como garantia fundamental a inviolabilidade do direito à vida, aí 

compreendido o direito à saúde, razão pela qual este último encontra-se 

albergado dentre as normas autoexecutáveis previstas no § 1° do art. 5° 

da Carta Política. Noutro turno, a concessão da tutela de urgência, seja 

cautelar ou antecipada, exige os seguintes pressupostos: a probabilidade 

do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos 

termos do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil. Ressalte-se que 

esses pressupostos são cumulativos, sendo que a ausência de um deles 

inviabiliza a pretensão da parte autora. A Probabilidade do Direito 

refere-se ao juízo de aparência quanto à questão fática narrada e a sua 

adequação ao direito pretendido. Sobre esse requisito, Thereza Arruda 

Alvim leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais 

das vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, 

posiciona-se entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo 

desta. De se ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também 

essencial que estes possam conduzir às consequências jurídicas que o 

autor almeja”.[1] Verifica-se que realmente consta na cláusula VI, item b, 

do contrato coletivo, a disposição de que “Em caso de morte do titular, o 

direito de permanência no plano é assegurado aos dependentes inscritos 

à época do evento, nos termos do disposto nesta cláusula” (Id 14298696). 

Não bastasse isso, sabe-se que a possibilidade de a autora manter-se no 

plano de saúde após a morte do esposo é reconhecida na Lei nº 9.656/98, 

no art. 30, § 3º. A propósito: “EMBARGOS INFRINGENTES. SEGUROS. 

PLANO DE SAÚDE. MORTEDO TITULAR DO PLANO COLETIVO. 

DESLIGAMENTO DE DEPENDENTE. DIREITO DE PERMANÊNCIA 

ASSEGURADO. APLICAÇÃO DO ART. 30 , § 3º , DA LEI 9656 /98. 

MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS INFRINGENTES 

ACOLHIDOS”. (TJRS, Embargos Infringentes Nº 70063583116, Terceiro 

Grupo de Câmaras Cíveis, Relator: Luiz Menegat, Julgado em 17/04/2015). 

Negritei. “DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MORTE DO 

TITULAR. DEPENDENTES. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. Na espécie, 

aplica-se o regramento do Código de Defesa do Consumidor, pois a ré se 

enquadra na qualidade de fornecedora de serviços de saúde, enquanto 

os autores, por sua vez, é destinatário final desses serviços. 2. Segundo 

o que dispõe a lei nº 9.656/98, art. 30, § 3º, está assegurado aos 

dependentes o direito de manter sua condição de beneficiário de plano de 

saúde, mesmo após a morte do titular, sem limitação de prazo. 3. Recurso 

conhecido e desprovido (TJDF, APC 20130110786579, 3ª Turma Cível, Rel. 

MARIA DE LOURDES ABREU, Publicado no DJE : 03/03/2016). Negritei. 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE 

SAÚDE - MORTE DO TITULAR - RESCISÃO DO CONTRATO - 

MANUTENÇAO DO CONTRATO PARA OS DEPENDENTES NOS MESMOS 

MOLDES ANTERIORMENTE FIRMADOS - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA Nº 13 DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

SAÚDE SUPLEMENTAR - POSSIBILIDADE - PARTE QUE NÃO ESTÁ 

DEVIDAMENTE REPRESENTADA NOS AUTOS - EXCLUSÃO - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. Aplica-se as disposições do Código de Defesa 

do Consumidor nas relações entre as operadoras de plano de saúde e o 

contratante. Ocorrendo a morte do titular do plano de saúde deve ser 

concedido a seus dependentes as mesmas condições anteriormente 

pactuadas é o que se extrai das disposições da legislação consumerista 

aliado ao disposto na Súmula nº 13 da Agência Nacional de Saúde 

Suplementar, que assegura aos dependentes já inscritos o direito a 

manutenção das mesmas condições contratuais com a assunção das 

obrigações. [...]”. (TJMT, Ap 140212/2013, DESA. CLEUCI TEREZINHA 

CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 28/05/2014, Publicado no DJE 04/06/2014). Negritei. “RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PLANO DE 

SAÚDE – DEPENDENTE DESLIGADA DO PLANO DE SAÚDE APÓS MORTE 

DO TITULAR – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS PARA 

QUE CONTINUASSE A RECEBER OS BENEFÍCIOS DO PLANO DE SAÚDE – 

DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA PARA REINTEGRAR A 

AUTORA AO PLANO DE SAÚDE MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

Comprovado o preenchimento dos requisitos contratuais para que a 

dependente permaneça como beneficiária do Plano de Saúde (CPC, art. 

273, I), deve ser mantida decisão que antecipa a tutela para reintegrar a 

autora ao Plano de Saúde oferecido pela UNIMED. (TJMT, AI 134662/2012, 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 06/03/2013, Publicado no DJE 12/03/2013). Negritei. E ainda 

não resta dúvida que a demora processual, inerente ao próprio trâmite, 

poderá trazer a ineficácia de um possível provimento final procedente, até 

porque a exclusão da autora do plano originário a obriga a nova adesão, 

com novos prazos de carência e valores elevados, no momento em que 

mais precisa do plano em razão da idade avançada e acometimento de 

doença, situação que ofende a sua dignidade e o princípio da boa-fé 

contratual. Deste modo, o perigo da demora está evidenciado nos autos. 

Para maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a autora perder a demanda, não causará 

danos à parte Ré, já que poderá obter ressarcimento financeiro. Logo, a 

concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil. Diante do exposto, com amparo no artigo 300, do Novo 

Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela provisória urgente, para 

determinar a requerida a restabelecer a autora no plano de saúde Unimed 

Plus n. 2821, mantendo-a nas mesmas condições anteriormente 

pactuadas e que a ré se abstenha de realizar qualquer 

modificação/cancelamento do referido plano ou criar empecilho para sua 

manutenção, no prazo de cinco dias, sob pena de multa no valor de R$ 

500,00, por dia de descumprimento injustificado da medida. Fixo o patamar 

da penalidade em R$ 15.000,00. Oficie-se a AMDEPOL para conhecimento 

dessa decisão. E quanto ao pedido de inversão do ônus da prova 

postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste caso, 

aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 6º, 

inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por 

objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à 

sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses 

econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Para afastar qualquer dúvida 

quanto à aplicação do CDC ao contrato em análise, confira-se a Súmula 

469 do STJ: Súmula nº 469 do STJ: aplica-se o Código de Defesa do 

Consumidor aos contratos de plano de saúde. Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 
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relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 24/09/2018, às 

08h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Defiro a 

prioridade da tramitação, nos moldes do art. 1.048, I, do CPC, vez que a 

autora comprovou ser idosa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de julho de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda 

Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos 

Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / coordenação Thereza Arruda 

Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 

131.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022537-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANE CRISTINA SILVA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLY BATISTA VENANCIO OAB - MT19126/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)
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Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Nulidade de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de Tutela de Urgência 

ajuizada por FABIANE CRISTINA SILVA LEAL, em desfavor de VIVO S.A. , 

afirmando que teve seu nome lançado nos bancos de dados dos órgãos 

de proteção ao crédito, ante a inadimplência de débito existente junto a 

Requerida, entretanto, assevera que desconhece a dívida cobrada, sendo 

totalmente indevida. Diz que em decorrência da negativação de seu nome, 

vem sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, vez que 

tem seu crédito abalado no mercado. Requer o deferimento da tutela de 

urgência para determinar a ré a se abster de cobrar o valor discutido, e 

que seja determinada a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao 

crédito. O pedido de antecipação da tutela de urgência merece amparo 

com base nos requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil. Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do 

artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência 

quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, 

restou demonstrada nos autos, principalmente por meio do documento de 

ID 14339758, que mostra a negativação do nome da parte autora nos 

bancos de dados do SPC/SERASA, além da alegação de que desconhece 

a dívida. Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim leciona que: “Diante 

das provas já produzidas, o magistrado, no mais das vezes baseado em 

um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se entre a dúvida e a 

certeza, mas se sente mais próximo desta. De se ressaltar que a análise 

não é só dos fatos, pois é também essencial que estes possam conduzir 

às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] Por outro lado, é notório 

o perigo de dano, vez que a inclusão do nome da parte autora nos bancos 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito implica no abalo ao crédito, 

gerando diversos prejuízos tanto na ordem patrimonial quanto moral. Para 

maior clareza, recorro, mais uma vez, a precisa lição da jurista acima 

mencionada, confira-se: “O fundado receio de dano, por sua vez, é 

requisito que se relaciona com o elemento tempo. O receio de dano nasce 

quando exista a possibilidade de deterioração ou perdimento do direito, 

que poderá ser prejudicado em decorrência do retardamento da prestação 

jurisdicional. Em uma definição mais precisa, seria a potencialidade de 

lesão (ou perigo de lesão) ao direito (material ou processual) frente à 

demora. Tal situação justifica a necessidade de pronta intervenção 

jurisdicional, seja adiantando o próprio provimento, seja protegendo o 

futuro resultado útil da demanda”.[2] Tem-se, ainda, que os efeitos da 

decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas 

provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não 

causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da medida não afronta o § 

3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Diante do exposto, com 

amparo no art. 300, do Novo Código de Processo Civil, DEFIRO a medida 

pleiteada, para determinar que a ré se abstenha de efetuar cobrança 

acerca do débito aqui discutido, e determino ainda a exclusão do nome da 

parte requerente do banco de dados do SPC/SERASA, relativo ao débito 

no valor de R$ 597,98. Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para que exclua 

o nome da parte autora dos seus bancos de dados, no prazo de 48 horas, 

relativo à referida inscrição. No mais, quanto ao pedido de inversão do 

ônus da prova postulada pela parte autora na inicial, verifica-se que, neste 

caso, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, artigos 4º, inciso I e 

6º, inciso VIII: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de 

consumo; Art. 6º São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências”; E, ainda, o art. 3º do CDC, assim dispõe: “Art. 3° 

Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional 

ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem 

atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, 

importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou 

prestação de serviços. § 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, 

material ou imaterial. § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no 

mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza 

bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das 

relações de caráter trabalhista”. (Negritei). Assim, considerando a 

potencial relação de consumo (artigos 7º, 10º e 29º do CDC), a 

verossimilhança dos fatos arguidos e a vulnerabilidade da requerente em 

relação à requerida, principalmente quanto a produção das provas, nos 

termos do art. 6º, inciso VIII, do mesmo códex, acolho o pedido e 

DETERMINO a inversão do ônus da prova. Designo o dia 24/09/2018, às 

08h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do NCPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e 

Procedimentos / coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de 

Janeiro: Forense, 2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.
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Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência ajuizada por 

VERADOURO ATACADO DISTRIBUIDOR DE COSMETICOS LTDA - ME, em 

desfavor de OI S/A , afirmando que teve seu nome lançado nos bancos de 

dados dos órgãos de proteção ao crédito e protestado, ante a 

inadimplência de débito existente junto a Requerida acerca de telefonia 

móvel, entretanto, assevera que desconhece a dívida cobrada, vez que o 

único serviço contratado foi de telefonia fixa, e por isso a cobrança é 

totalmente indevida. Diz que em decorrência da negativação de seu nome, 

vem sofrendo enormes prejuízos de cunho patrimonial e moral, eis que seu 

crédito está abalado no mercado. Requer o deferimento da tutela de 

urgência para determinar a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção 

ao crédito, e que seja determinado o cancelamento do protesto. O pedido 

de antecipação da tutela de urgência merece amparo com base nos 

requisitos legais ínsitos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. 

Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do 

Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à 

questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, restou 

demonstrada nos autos, principalmente por meio do documento de Id 

14284460, que mostra a negativação do nome da parte autora nos bancos 

de dados do SPC/SERASA e o documento de Id. 14284374 demonstra a 

ocorrência de possível protesto do nome da autora, além da alegação de 

que desconhece a dívida. Sobre esse requisito, Thereza Arruda Alvim 

leciona que: “Diante das provas já produzidas, o magistrado, no mais das 

vezes baseado em um juízo de cognição meramente sumário, posiciona-se 

entre a dúvida e a certeza, mas se sente mais próximo desta. De se 

ressaltar que a análise não é só dos fatos, pois é também essencial que 

estes possam conduzir às consequências jurídicas que o autor almeja”.[1] 

Por outro lado, é notório o perigo de dano, vez que a inclusão do nome da 

parte autora nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito e 

protesto implica no abalo ao crédito, gerando diversos prejuízos tanto na 

ordem patrimonial quanto moral. Para maior clareza, recorro, mais uma 

vez, a precisa lição da jurista acima mencionada, confira-se: “O fundado 

receio de dano, por sua vez, é requisito que se relaciona com o elemento 

tempo. O receio de dano nasce quando exista a possibilidade de 

deterioração ou perdimento do direito, que poderá ser prejudicado em 

decorrência do retardamento da prestação jurisdicional. Em uma definição 

mais precisa, seria a potencialidade de lesão (ou perigo de lesão) ao 

direito (material ou processual) frente à demora. Tal situação justifica a 

necessidade de pronta intervenção jurisdicional, seja adiantando o próprio 

provimento, seja protegendo o futuro resultado útil da demanda”.[2] 

Tem-se, ainda, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o 

provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora 

perder a demanda, não causará danos à parte Ré. Logo, a concessão da 

medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. 

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do Novo Código de Processo 

Civil, DEFIRO a medida pleiteada para determinar a exclusão do nome da 

parte requerente do banco de dados do SPC/SERASA, relativo ao débito 

no valor de R$ 69,74, bem como a sustação do protesto junto ao Cartório 

Rego Loureiro, caso efetivado. Expeça-se ofício ao SPC/SERASA para 

que exclua o nome da parte autora dos seus bancos de dados, no prazo 

de 48 horas, relativo à referida inscrição, bem como ao Cartório Rego 

Loureiro, para que promova a sustação do protesto, caso efetivado 

(instrua-o com cópia do documento de Id. 14284374). Havendo custas, 

serão suportadas pela parte autora. Autorizo o depósito pela parte autora 

acerca do valor/débito questionado. Designo o dia 24/09/2018, às 

09h00min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central da 

Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (NCPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, NCPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, NCPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, NCPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, NCPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, NCPC). Cumpra-se. 

Cuiabá, 24 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza 

de Direito [1] Arruda Alvim, Thereza. O Novo Código de Processo Civil 

Brasileiro – Estudos Dirigidos: Sistematização e Procedimentos / 

coordenação Thereza Arruda Alvim [et. al.]. – Rio de Janeiro: Forense, 

2015. Pág.131. [2] Ob. cit. pág. 131.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004589-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WESLEY SANTOS 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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1004589-82.2018.8.11.0041. AUTOR: 

WESLEY SANTOS SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. WESLEY SANTOS SILVA, qualificado nos autos, 

ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor 

de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

17/11/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de 

acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML. No 

mérito discorre sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, a 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como pela ausência de comprovação de entrega da documentação, estas 

alegações não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de 

que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 
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rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à alegação de ausência do laudo do IML, este assunto será analisado com 

o mérito por com ele se confundir. No mérito, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 17/11/2017. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que WESLEY SANTOS SILVA apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta da mão direita de média 

intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta da mão direita, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 4.725,00 (quatro 

mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos juros de mora, 

estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 

STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 25 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031248-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO MIRANDA 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1031248-65.2017.8.11.0041. AUTOR: 

PAULO MIRANDA DE ARRUDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. PAULO MIRANDA DE ARRUDA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 19/08/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 
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pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo. No mérito alega a falta de nexo causal entre a 

invalidez e o acidente automobilístico, ausência de provas quanto à 

invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária, honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 19/08/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que PAULO MIRANDA DE ARRUDA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do joelho esquerdo de média intensidade 

avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do 

joelho esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 
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termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 25 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033822-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMILSON PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033822-61.2017.8.11.0041. AUTOR: 

AMILSON PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. AMILSON PEREIRA DA SILVA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 14/08/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, e a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo. No mérito alega a ausência de nexo causal 

devido à inexistência de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, 

ausência de provas quanto à invalidez permanente da parte postulante, 

discorre sobre o princípio da eventualidade, os valores da indenização, 

bem como quanto aos juros, correção monetária, honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 14/08/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que AMILSON PEREIRA DA SILVA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro superior direito de intensa 

intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

superior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 150 de 487



estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos 

termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do Novo Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 25 de julho de 2018. 

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028058-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO LEONAM FORNOS ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1028058-94.2017.8.11.0041. AUTOR: 

TIAGO LEONAM FORNOS ROSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. TIAGO LEONAN FORNOS ROSA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 27/07/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, a falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação e 

recusa. No mérito alega a ausência de nexo causal devido à inexistência 

de prova do dano decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas 

quanto à invalidez permanente da parte postulante, discorre sobre o 

princípio da eventualidade, a forma de pagamento, os valores da 

indenização, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem 

como quanto aos juros, correção monetária, honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como pela sua não comprovação 

e recusa, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de atendimento juntado 

comprova que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 27/07/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que TIAGO LEONAN FORNOS 

ROSA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo 

de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 
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artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 25 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033610-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO GAMA (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:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033610-40.2017.8.11.0041. AUTOR: JOSE 

APARECIDO GAMA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. JOSE APARECIDO GAMA, qualificado nos autos, ajuizou Ação 

de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 19/05/2017, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, no valor de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, pendência documental, falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio pedido administrativo, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência apresentado estar 

em nome de terceiro. No mérito alega a inadimplência do proprietário, 

inaplicabilidade da súmula 257 do STJ, inexistência de prova da invalidez, 

discorre sobre os valores da indenização, pagamento proporcional à 

lesão, necessidade de prova pericial, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do prévio pedido administrativo, 

bem como pendência documental do requerimento administrativo, estas 

não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 
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CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. 

ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 

PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto à alegação de 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo em razão de o comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, verifica-se que a 

ré alega que o autor não faz jus ao recebimento do benefício devido à 

inadimplência do prêmio, entretanto esta argumentação não prospera, pois 

é entendimento pacífico que a inadimplência com relação ao prêmio do 

seguro obrigatório não exime a Seguradora do dever de indenizar o 

indivíduo: Súmula 257 – STJ: “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”. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

COBRANÇA. DPVAT. SÚMULA 257 DO STJ. 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. Correção monetária. Termo inicial de incidência 

inalterado. Decaimento mínimo caracterizado. Apelo não provido.” (TJ-RS - 

AC: 70077473106 RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Data de Julgamento: 

24/05/2018, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do 

dia 01/06/2018) Desta forma, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que o 

autor foi vítima de acidente de trânsito em 19/05/2017. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que JOSE APARECIDO GAMA, apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior direito de 

média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 
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provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

25 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013542-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERSON ERNANDES LUIZ BANDEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE OAB - MT0017531A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1013542-69.2017.8.11.0041. AUTOR: 

EVERSON ERNANDES LUIZ BANDEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. EVERSON ERNANDES LUIZ 

BANDEIRA, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 17/11/2016, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à 

lesão permanente resultante ao autor apurada em perícia médica judicial, 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse processual pela ausência de prévio pedido 

administrativo, principio da causalidade e a sucumbência autoral, 

pendência documental do requerimento administrativo, a ausência de 

documentos essenciais a regulação do sinistro, vez que os documentos 

juntados aos autos estão ilegíveis, bem como ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro. No 

mérito alega a insuficiência probatória do registro de ocorrência, ausência 

de comprovação do nexo causal entre o acidente e a lesão, inexistência 

de prova da invalidez, discorre sobre os valores da indenização, 

pagamento proporcional à lesão, manifesta acerca do laudo pericial, 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir, em razão da ausência do prévio pedido administrativo, 

bem como pendência documental do requerimento administrativo, estas 

não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se 

houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. 

CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. 

ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. 

PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO 

LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO CAUSAL. 

ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 1. Embora 

indispensável o prévio requerimento administrativo para o ajuizamento da 

ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão resistida 

judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a inevitabilidade 

de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor não conseguiria 

a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de se promover 

uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser afastada a alegada 

falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio da economia e do 

aproveitamento dos atos processuais, além da primazia do julgamento do 

mérito inserida na esfera da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º 

do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 

0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de 

Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Muito embora a parte ré 

tenha arguido como preliminar o princípio da causalidade e a sucumbência 

autoral, verifica-se que a questão não se amolda nas hipóteses previstas 

no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. A parte ré alega, ainda, a 

ausência de documentos essenciais a regulação do sinistro, 

argumentando que os documentos pessoais do autor juntados aos autos 

estão ilegíveis. Entretanto, esta argumentação não prospera, tendo em 

vista que em análise aos documentos, nota-se que é possível fazer a 

leitura desses normalmente, motivo pelo qual rejeito a preliminar arguida. 

Quanto à alegação de ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 154 de 487



indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, verifica-se que a ré alega insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “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 forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 17/11/2016. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que EVERSON ERNANDES LUIZ 

BANDEIRA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

25 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035489-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DO CARMO AMORIM 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)
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FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1035489-82.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ANTONIA DO CARMO AMORIM ARRUDA REQUERIDO: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se 

de matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. ANTONIA DO 

CARMO AMORIM ARRUDA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 15/10/2017, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, e a falta de 

interesse processual pela ausência de prévio requerimento administrativo. 

No mérito alega a falta de nexo causal entre a invalidez e o acidente 

automobilístico noticiado, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, os valores da indenização, bem como quanto aos juros, 

correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse processual em razão da ausência de prévio pedido 

administrativo, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que a autora foi vítima 

de acidente de trânsito em 15/10/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que ANTONIA DO CARMO AMORIM ARRUDA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do pé esquerdo de residual intensidade 

avaliada em 10%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de causalidade com o 

acidente mencionado na exordial, deve ser analisado se a parte autora faz 

jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que 

alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, estabelece os 

seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos pessoais cobertos 

pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei compreendem as 

indenizações por morte, invalidez permanente e despesas de assistência 

médica e suplementares, nos valores que se seguem, por pessoa 

vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) – no caso de 

invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) – 

como reembolso à vítima – no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas.” (grifo nosso). A indenização 

deve ser limitada ao grau de redução funcional do membro lesionado em 

razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 

(convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data do acidente, que 

incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela quantificando as lesões para 

fins de pagamento do Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 

6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe 

acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) § 1º No caso da cobertura 

de que trata o inciso II do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na 

tabela anexa a esta Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e 

que não sejam suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer 

medida terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou 

parcial, subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e 

incompleta, conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, 

observado o disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente 

parcial completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente 

enquadrada em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na 

tabela anexa, correspondendo a indenização ao valor resultante da 

aplicação do percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II 

- quando se tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será 

efetuado o enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma 

prevista no inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à 

redução proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e 

cinco por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta 

por cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) 

para as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% 

(dez por cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A 

perícia médica atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta do 

pé esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 50%. Desse modo, 50% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 6.750,00 (seis mil setecentos e 

cinquenta reais), contudo a autora faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 

675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 
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PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 25 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020610-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY RODRIGUES DE MOURA (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)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020610-70.2017.8.11.0041. AUTOR: 

RONEY RODRIGUES DE MOURA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. RONEY RODRIGUES DE MOURA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 23/02/2014, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse de agir pela necessidade de prévio pedido 

administrativo, princípio da causalidade e a sucumbência autoral, 

pendência documental, bem como ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro. No 

mérito alega prescrição, insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores da 

indenização, a forma de pagamento, inaplicabilidade do Código de Defesa 

do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem como quanto aos 

juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir devido à necessidade de prévio pedido administrativo, 

bem como a pendência documental do pedido, estas alegações não 

prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de que se houve 

contestação, a questão restou controvertida, pelo que rejeito as 

preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Muito 

embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio da causalidade 

e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se amolda nas 

hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de Processo Civil, pelo 

que rejeito a preliminar arguida. Quanto à ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo em razão 

de o comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro, 

os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos 

necessários à propositura da ação, propiciando a regular tramitação, 

vejamos: “Art. 319. A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os 

nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, a profissão, 

o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a 

residência do autor e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do 

pedido; IV - o pedido com as suas especificações; V - o valor da causa; 

VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos 

alegados; VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de 

conciliação ou de mediação. § 1° - Caso não disponha das informações 

previstas no inciso II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz 

diligências necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será 

indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 

II, for possível a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida 

pelo não atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de 

tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso 

à justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 
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com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, verifica-se que a ré alega a prescrição, vez que o 

sinistro se deu em 23/02/2014 e a ação foi ajuizada em 03/07/2017, sendo 

que a contagem prescricional obedece ao artigo 206, §3º, inciso IX, do 

Código Civil, o qual estabelece o prazo de 3 (três) anos, tendo prescrito, 

portanto, em 23/02/2017. Entretanto, tratando-se de invalidez, a contagem 

do prazo prescricional somente se inicia quando o beneficiário do seguro 

tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. Nesse sentido 

é a Súmula n° 573, do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO 

ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. SEGURO DPVAT. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA 

INEQUÍVOCA DO CARÁTER PERMANENTE DA INVALIDEZ. NECESSIDADE 

DE LAUDO MÉDICO. 1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial 

do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o 

segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. 

Exceto nos casos de invalidez permanente notória, a ciência inequívoca 

do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo 

relativa a presunção de ciência. 2. Caso concreto: Inocorrência de 

prescrição, não obstante a apresentação de laudo elaborado quatro anos 

após o acidente. 3. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ - REsp: 

1388030 MG 2012/0231069-1, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/06/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, 

Data de Publicação: DJe 01/08/2014) No presente caso, não existem 

elementos que demonstrem que o Requerente teve a ciência inequívoca da 

sua incapacidade na data do sinistro, motivo pelo qual não há que se falar 

em prescrição. A parte ré alega, ainda, a insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “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 forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 23/02/2014. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que RONEY RODRIGUES DE 

MOURA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Embora em manifestação ao laudo pericial a parte 

ré tenha requerido complementação do laudo, entendo desnecessário tal 

pedido, vez que apenas protelaria o deslinde do processo, o qual 

encontra-se devidamente instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – 

PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – 

DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – 

PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que se falar em cerceamento de 

defesa se os elementos dos autos mostram-se suficientes ao 

convencimento do julgador, sendo despicienda a dilação probatória, que 

somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) É inquestionável o valor 

probante do laudo pericial produzido no âmbito do Mutirão DPVAT, 

subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente habilitados para 

tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: José de Carvalho 

Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de Publicação: 23/03/2018) 

Sendo assim, comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o nexo 

de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 75% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

7.087,50 (sete mil oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação 

aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 
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condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 7.087,50 (sete mil oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Novo Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 

25 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1029709-64.2017.8.11.0041. AUTOR: LUIZ 

RODRIGUES DE SOUZA RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUIZ RODRIGUES DE SOUZA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 05/03/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, pendência documental, bem como ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro. No 

mérito alega inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os valores 

da indenização, a forma de pagamento, necessidade de prova pericial, 

bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 

advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi 

acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem 

como o documento de avaliação médica para fins de conciliação e a 

manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve prevalecer, pois 

é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma 

das seguradoras que façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo 

que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO 

DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. 

GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de devolução devido à pendência documental do 

requerimento administrativo, esta não prospera, vez que ID 10029742 

consta a numeração do sinistro gerado na via administrativa, bem como a 

negativa da ré devido a suposta falta de documentação, o que é suficiente 

para pleitear a indenização em juízo, pelo que rejeito a preliminar arguida. 

Quanto à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento 

válido e regular do processo em razão de o comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 05/03/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que LUIZ RODRIGUES DE SOUZA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do membro inferior 

direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 
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assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 50% de invalidez permanente parcial incompleta do membro 

inferior direito, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 50% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e 

cinquenta reais), contudo o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos 

e vinte e cinco reais), equivalente ao valor máximo da indenização 

multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução 

funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente 

pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros 

de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré 

também ao pagamento integral das custas processuais e honorários 

advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 86, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 25 de julho de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1036476-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE GONCALVES DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDI TOCANTINS SILVA OAB - MT16519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1036476-21.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSIMEIRE GONCALVES DE PAULA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de 

matéria de menor complexidade procedo ao julgamento. ROSIMEIRE 

GONÇALVES DE PAULA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos 

autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 06/08/2017, que 

lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação 

da requerida a efetuar o pagamento do seguro obrigatório, acrescidos de 

juros legais, mais a correção monetária de acordo com o índice do INPC, 

bem como seja a ré condenada ao pagamento de honorários advocatícios. 

Com a inicial vieram os documentos. A requerida apresentou contestação 

e documentos junto aos autos, tendo alegado, preliminarmente, 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, falta de 

interesse de agir pela ausência de resposta administrativa, bem como 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo devido comprovante de residência não ter sido 

apresentado. No mérito alega a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, ausência de comprovação do nexo causal, inexistência de 

prova da invalidez, discorre sobre os valores da indenização, a forma de 

pagamento, necessidade de prova pericial, inaplicabilidade do Código de 

Defesa do Consumidor, bem como quanto aos juros, correção monetária e 

honorários advocatícios, requerendo a improcedência do pedido. A 

impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de sessão de 

conciliação, bem como o documento de avaliação médica para fins de 

conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o relatório. 

Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária a 

inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de resposta 

administrativa, esta não prospera, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 
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autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência não ter sido apresentado, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) No mérito, a ré alega 

insuficiência probatória do registro de ocorrência, argumentando que o 

fato não fora presenciado pela autoridade policial, por isso não seria 

possível afirmar que o acidente foi causado por veículo. Entretanto, é 

sabido que o boletim de ocorrência não é o único documento hábil a 

comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, devendo esse ser 

corroborado com os demais documentos dos autos, o que ocorre no 

presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da Lei n. 6.194/74 que “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 forma de franquia de 

responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o boletim de 

ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam 

que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 06/08/2017. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que ROSIMEIRE GONÇALVES DE PAULA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda de 

leve intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da mão esquerda, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 70%. Desse modo, 70% de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) é igual a 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), 

contudo a autora faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 2.362,50 (dois mil 

trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 161 de 487



00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e 

sessenta e dois reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo 

da indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Certificado o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Cuiabá - MT, 25 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005592-72.2018.8.11.0041. AUTOR: 

DIOGO VINICIUSARA ARAUJO VIEIRA REPRESENTANTE: JOSIANE 

ARAUJO NUNES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo 

ao julgamento. DIOGO VINICIUS ARAÚJO VIEIRA, menor representado por 

sua genitora JOSIANE ARAÚJO NUNES, qualificado nos autos, ajuizou 

Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, igualmente 

qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 

03/01/2018, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, pendência documental, falta de interesse de agir pela ausência 

de prévio requerimento administrativo, bem como ausência de pressuposto 

de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo devido 

comprovante de residência apresentado estar em nome de terceiro. No 

mérito alega a inexistência de prova da invalidez, discorre sobre os 

valores da indenização, a forma de pagamento, inaplicabilidade do Código 

de Defesa do Consumidor, necessidade de prova pericial, bem como 

quanto aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir devido à ausência de 

prévio requerimento administrativo, bem como a pendência documental do 

pedido, estas alegações não prosperam, nos termos do entendimento já 

consolidado de que se houve contestação, a questão restou 

controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, no 

nome do autor caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 
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DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos 

autos, aliado ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima 

de acidente de trânsito em 03/01/2018. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que DIOGO VINICIUS ARAÚJO VIEIRA apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta da estrutura crânio facial de leve 

intensidade avaliada em 25%; permitindo admitir o nexo de causalidade 

entre os traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. 

Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim como o nexo de 

causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser analisado 

se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. A Lei n. 

11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 6.194/74, 

estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

crânio facial, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 25% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 25% desse valor, ou seja, R$ 3.375,00 

(três mil trezentos e setenta e cinco reais). Com relação aos juros de 

mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 

426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro 

DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida 

entre a seguradora demandada e o autor não é de consumo, mas de 

ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação própria, sendo 

descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como inversão do ônus da prova. Assim é o entendimento 

jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. 

NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO 

MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o 

beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada tem natureza 

obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a possibilidade de 

aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso não provido. 

(Classe: Agravo de Instrumento, nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: 

Moacyr Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

21/02/2017) (TJ-BA - AI: 00001458520168050000, Relator: Moacyr 

Montenegro Souto, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

21/02/2017) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, c/c art. 

86, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil. Certificado o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de 

estilo. Cuiabá - MT, 25 de julho de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033991-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA RICCI FIGUEIREDO FERREIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT0006776A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO (RÉU)

DANIEL RACHEWSKY SCHEIR (RÉU)

SCHEIR & RIBEIRO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SILVEIRA OAB - MT0010410A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1033991-48.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reconhecimento de Sociedade Empresária de Fato, 

Dissolução e Partilha ajuizada por Ana Paula Ricci Figueiredo Ferreira 

Costa em face de Scheir e Ribeiro Sociedade de Advogados com pedido 

de Tutela de Urgência. As partes formularam acordo conforme termo ID 

11040635 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 o acordo de ID 

11040635, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO 

EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes em custas, despesas processuais e honorários advocatícios visto 

que o acordo homologado também já dispôs sobre o tema. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. P. 

R. I. C. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017. Olinda de Quadros Altomare 
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Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007690-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLASSE A COMERCIO DE VEICULOS EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYCHER ARAUJO SOARES OAB - MT0020061A (ADVOGADO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ DE ANDRADE POZETI OAB - MT4912/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Autos nº 1007690-64.2017.811.0041 Vistos, etc. Trata-se de 

Ação Declaratória de Descumprimento Contratual e Constitutiva Negativa 

de Extinção do Contrato c/c Danos Materiais e Morais ajuizada por Classe 

A Comércio de Veículos Eireli – ME em desfavor de Ardonil Manoel 

Gonzalez Junior. As partes formularam acordo conforme termo ID 

10270211 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 o acordo de ID 

10270211, via do qual compuseram para colocar fim ao litígio. JULGO 

EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as 

partes em custas, despesas processuais e honorários advocatícios visto 

que o acordo homologado também já dispôs sobre o tema. Transitado em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. P. 

R. I. C. Cuiabá/MT, 18 de dezembro de 2017. Olinda de Quadros Altomare 

Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1014234-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ATANASIA THOME (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO BECKER OAB - RS57075 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOÃO CARLOS LEHMEN (DEPRECADO)

DAVI LEHMEN (DEPRECADO)

ELISEU LEHMEN (DEPRECADO)

DANIEL BOHNEBERGER LEHMEN (DEPRECADO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1020531-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO SHOPPING A B C (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS OAB - MT0016405A-O (ADVOGADO)

GUSTAVO PINHEIRO GUIMARAES PADILHA OAB - SP178268 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (DEPRECADO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1034483-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELO MIGUEL KUR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA OLIVEIRA COSTA HORACIO OAB - RO3445 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARA DANDOLINI PAVELEGINI (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 

02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1020955-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FIFS ADMINISTRACOES E PARTICIPACOES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS RAMOS BARBOSA OAB - MT13913/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CURURU COMUNICACAO E CULTURA EIRELI - ME (RÉU)

ACELINA FALCAO PEREIRA MARQUES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020955-36.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis c/c Pedido de 

Tutela de Urgência ajuizada por FIFS Administrações e Participações 

(Barbosa e Ramos Ltda.) em desfavor de Cururu Comunicações e Cultura 

Ltda. – ME e Acelina Falcão Pereira Marques As partes formularam acordo 

conforme termo ID 11521662 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 

o acordo de ID 11521662, via do qual compuseram para colocar fim ao 

litígio. JULGO EXTINTO o presente processo COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos dos artigos 487, III, b do Código de Processo Civil. 

Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 31 de 

janeiro de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018602-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROCHA LINO & CIA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ana Maria Sordi Teixeira Moser OAB - MT0006357A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1018602-23.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Cheques por Locupletamento Ilícito 

ajuizado por Rocha Lino & Cia Ltda. em desfavor de Silvia Renata Anfee 

Souza. A parte autora se manifestou no ID nº 9012672, informando não 

possuir mais interesse no prosseguimento do presente feito, requerendo a 

desistência do mesmo e sua extinção. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento. DECIDO. HOMOLOGO a desistência da ação 

formulada pela parte autora no ID nº 9012672, para os fins do artigo 200, 

parágrafo único do Código de Processo Civil. Via de consequência JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento 

no artigo 485, VIII do Código de Processo Civil. Deixo de fixar honorários 

advocatícios porque a desistência ocorreu antes do ingresso nos autos 

do advogado do requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, 

observados as formalidades legais. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 01 de fevereiro 

de 2018. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA
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Processo Número: 1023158-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY SOUZA FARIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY SOUZA FARIA OAB - MT7529/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELLO SOUZA FARIA (RÉU)

MARIANE SILVA CUNHA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1023158-05.2016.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Despejo c/c Cobrança de Aluguéis e Demais 

Encargos ajuizado por Marly Souza Faria em desfavor de Marcello Souza 

Faria e Mariane Silva Cunha. A parte autora se manifestou no ID nº 

8320500, informando não possuir mais interesse no prosseguimento do 

presente feito, requerendo a desistência do mesmo e sua extinção. 

Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

HOMOLOGO a desistência da ação formulada pela parte autora no ID nº 

8320500, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Via de consequência JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no artigo 485, VIII do Código de 

Processo Civil. Deixo de fixar honorários advocatícios porque a 

desistência ocorreu antes do ingresso nos autos do advogado do 

requerido. Transitada em julgado, arquivem-se os autos, observados as 

formalidades legais. P. R. I. C. Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2018. Olinda 

de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990781 Nr: 18844-67.2015.811.0041

 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: SERGIO TERUO KAWANO JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA - 

OAB:8506A

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório por Morte– DPVAT movida por Sérgio Teruo Kawano 

Júnior em face de Bradesco Seguros S/A para condenar a requerida:a) ao 

pagamento do valor de 40 salários mínimos em vigor na data do sinistro 

(08/12/1987), corrigido monetariamente data do sinistro até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1047055 Nr: 44909-02.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUIM JURANDIR PRATT MORENO, SHEILA MARIA 

DE OLIVEIERA PREZA MORENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRÍCIA SEBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ULYSSES RIBEIRO - 

OAB:5.464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RINALDO FREITAS VIEIRA - 

OAB:15.410/MT

 Vistos, etc.

Considerando Ofício de fls. 526/527, defiro o pedido de penhora no rosto 

dos autos, no limite do crédito mencionado.

Expeça-se o necessário para a efetivação do ato.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977417 Nr: 12760-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. A. DIAS & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO BARRA DO PARI, ENGEGLOBAL 

CONSTRUÇÕES LTDA, LUIZ CARLOS EHRET GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cons ide rando  a  dec isão  p ro fe r i da  no  p rocesso  n º 

11427-58.2018.811.0041 (cód. 1312131), em trâmite perante a 1ª Vara 

Cível da Comarca de Cuiabá/MT, onde foi deferido o processamento da 

Recuperação Judicial da empresa executada, determino a suspensão do 

presente feito até o fim do prazo de blindagem.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias após o decurso 

do prazo de blindagem, informar aos autos o interesse no prosseguimento 

do feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 980821 Nr: 14473-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINELSON DIAS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231.747 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação de fls. 48, onde consta informação de que 

não foi possível a d. Defensoria Pública contatar o executado para a 

apresentação de defesa, intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, regularizar a representação processual da parte executada, 

sob pena de desconsideração do acordo.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000005 Nr: 23453-93.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ELENA ROSA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIMY SHELITTA PIRES - 

OAB:17565/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta 

por Maria Elena Rosa Ferreira em face de Bradesco Seguros S/A.

Em que pese o alegado pelo requerido às fls. 152, entendo está 

devidamente comprovado a legitimidade da autora quanto herdeira do de 

cujus Pedro Neto de Araújo.

Considerando o contido as fls. 139, verifica-se a existência de duas 

herdeiras, além da autora.

 Assim, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se quanto ao interesse da inclusão de Dayanna Cícera F. De 

Araújo e Beatriz Ferreira de Araújo no polo ativo da demanda, bem como 
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no caso de não interesse, deve no mesmo prazo, juntar nos autos a 

renúncia das herdeiras.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 971029 Nr: 9731-89.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. B. TEIXEIRA CARVALHO E CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUSA ENGENHARIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO JOBIM - 

OAB:6412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO SULZER PARADA - 

OAB:11.846-B/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar 

a sua representação processual, sob pena de desentranhamento da 

petição de fls. 162/165 e documentos.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984883 Nr: 16274-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS SOUZA ALBUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA 

- OAB:19194 OAB MT, LEANDRO VICENTE FARIAS - OAB:18.801-O/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em que pese à manifestação da parte autora às fls. 62/63, observa-se 

que inexiste tentativa de localização da parte requerida nos endereços 

obtidos por meio de pesquisa feita pelo juízo, razão pela qual indefiro o 

pedido.

Determino a expedição de novo mandado de citação da requerida, para 

ser cumprido no endereço indicado às fls. 59/60, observando as 

formalidades legais.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000231 Nr: 23565-62.2015.811.0041

 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: JOSE ROBERTO CERQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO ANTONIETO SIQUEIRA - 

OAB:18895/O, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intime-se a parte autora para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, acostar aos autos o termo de inventariante para a 

habilitação e representação do de cujus, requerendo o que entender de 

direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983049 Nr: 15414-10.2015.811.0041

 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: EXTRA CAMINHÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREMIER PAVIMENTAÇÃO E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO FERNANDO DA S. 

CASTILHO - OAB:10.393MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Recebo o cumprimento de sentença de fls. 44 e determino a retificação da 

capa dos autos.

Intime-se o executado, na forma do art. 513, § 2º do Código de Processo 

Civil para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 45/46), acrescido 

de custas, se houver.

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do acima determinado, o 

débito será acrescido de multa de 10% (dez por cento) e, também, de 

honorários advocatícios de 10% (dez por cento).

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

Não efetuado o pagamento no prazo legal, procederá de imediato à 

penhora e avaliação de bens, seguindo-se dos atos expropriatórios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1085962 Nr: 4243-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TANESFIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELI EGUES DIAS - 

OAB:10.692 MT, Ulysses dos Santos Baía - OAB:160.422 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a certidão de fls. 41/42, defiro o pedido de fls. retro e 

determino a expedição de mandado de citação da parte requerida, 

mediante as formalidades legais e, sendo necessário, defiro o pedido de 

arrombamento e reforço policial, a fim de que possa ser efetivada a 

medida.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981030 Nr: 14622-56.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LINDOLFO VILELA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTATO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA ME, LUIZ ROBERTO HENRIQUE MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ARRUDA VILELA 

GARCIA - OAB:15357/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em que pese à manifestação de fls. 63/66, observa-se, por meio da 

certidão de fls. 61, que a intimação da requerida para o comparecimento 

na audiência de conciliação foi realizada em desacordo com o disposto no 

art. 334, do Código de Processo Civil, razão pela qual indefiro o pedido de 

fls. 63/66.

Designo nova audiência de conciliação para o dia 18/09/2018 às 08:30 

horas, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação da Capital.

Intimem-se as partes para que compareçam devidamente acompanhadas 
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de seus advogados, mediante as observâncias e advertências legais.

Expeça-se carta precatória para a intimação da parte requerida, no 

endereço indicado às fls. 54, mediante as observâncias e advertências 

legais.

No mais, mantenho integralmente a decisão de fls. 55.

Aguarde-se a realização da audiência.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005900 Nr: 25866-79.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ROSA DE CASTRO OLIVEIRA, JOSÉ 

CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando o AR de fls. 44, determino a intimação pessoal via Oficial de 

Justiça e via DJE da parte autora, para informar o interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do CPC, 

sob pena de extinção do processo,

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002824 Nr: 24616-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE CASTRO OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS 

SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - 

OAB:16828/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 21, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 961722 Nr: 5545-23.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ROSA DE CASTRO OLIVEIRA, JOSÉ CARLOS 

SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA WINTER CURY - 

OAB:86861B/RS, JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - 

OAB:16.289-B, KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, MARCO AURÉLIO 

MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 Vistos, etc.

Considerando o AR de fls. 152, determino a intimação pessoal via Oficial 

de Justiça e via DJE da parte requerida, para regularizar sua 

representação processual, requerendo o que entender de direito, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, com os benefícios do art. 212, §2º do 

CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982223 Nr: 15059-97.2015.811.0041

 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: CONDOMINIO RESIDENCIAL BOSQUE DA SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELINA MAURICIA DE OLIVEIRA, RAMIRO DA 

CRUZ E OLIVEIRA, ELENILCE MARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - 

OAB:13.741/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em que pese à certidão de76 fls. 62/63, observa-se AR de fls. 74 foi 

expedido para endereço equivocado, bem como o AR de fls. 75 foi 

devidamente recebido pela parte intimada, razão pela qual indefiro o 

pedido de fls. 77 para a localização do endereço da parte requerida.

Determino a expedição de novo mandado de citação/intimação da 

requerida, devendo a Sra. Elina Mauricia de Oliveira ser citada/intimada no 

endereço descrito às fls. 47 e a Sra. Elenice Maria de Oliveira no endereço 

indicado às fls. 75, observando as formalidades legais.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983106 Nr: 15425-39.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE FERREIRA TENORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por 

Rosimeire Ferreira Tenório em face de Bradesco AUTO/RE Companhia de 

Seguros, para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 

3.375,00 (três mil e trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente em estruturas 

craniofacial, corrigido monetariamente data do sinistro (02/09/2014) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação;b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1025470 Nr: 34559-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSCELINO SILVA PORTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA DE PRATO CAMPOS - 

OAB:156.844, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - OAB:327.026/SP

 Vistos, etc.
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Em que pese à manifestação de fls. 112/114, verifica-se que os cálculos 

apresentados pelo contador judicial encontram-se de acordo com os 

valores e atualizações arbitradas na sentença de fls. 87/89, razão pela 

qual homologo o cálculo de fls. 110.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar a 

devolução do valor correspondente ao excesso de execução, sob pena 

de enriquecimento ilícito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1094471 Nr: 8188-17.2016.811.0041

 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: ROGERIO CAVALCANTI GOMES LARANJEIRAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS 

- OAB:OAB/MT 15.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Rogério Cavalcanti 

Gomes Laranjeiras em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

e setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (07/12/2015) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1166006 Nr: 38378-60.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON MARCOS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Anderson Marcos 

da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e 

setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (06/08/2016) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983317 Nr: 15535-38.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRUNA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança de 

Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Bruna da Silva Oliveira em face de 

Porto Seguro Cia de Seguros Gerais.Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja execução ficará 

suspensa, se dentro de cinco anos, a contar desta decisão o autor não 

puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita, nos termos 

do art. 12 da Lei 1.060/50. Transitado em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e comunicações de estilo.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983258 Nr: 15502-48.2015.811.0041

 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: WELINTON DE CAMPOS MANOEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Ação de Cobrança do 

Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Welinton de Campos Manoel em 

face do Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, com fulcro no art. 487, inciso 

I do Código de Processo Civil.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por 

cento) do valor da causa, cuja execução ficará suspensa, se dentro de 

cinco anos, a contar desta decisão o autor não puder satisfazer tal 

pagamento, a obrigação ficará prescrita, nos termos do art. 12 da Lei 

1.060/50. Transitado em julgado, nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1070182 Nr: 55478-62.2015.811.0041

 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: ALCINA FERREIRA FURTADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz E. S. Brandolini - 

OAB:6.746/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355/MT, JACKSON F. COLETA 

COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES POLISEL - 

OAB:12.009

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial, conforme fls. 203.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973223 Nr: 10819-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL PEDRO FADEL GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BM HS SHOPPING CELULARES ELETRÔNICOS 

ONLINE, MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, 

MERCADOPAGO.COM REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEVAN CLEMENTE DE 

ALMEIDA - OAB:16628

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO CHALFIN - 

OAB:241.287, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - 

OAB:OAB/MT 7627-A, ILAN GOLDBERG - OAB:SP/ 241.292

 Vistos, etc.

Em atenção ao disposto no Provimento nº 68/2018, do Conselho Nacional 

de Justiça, intime-se a parte requerida para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar impugnação ou recurso ao pedido de 

levantamento do depósito judicial, conforme fls. 188.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 979269 Nr: 13709-74.2015.811.0041

 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: GEAN PABLO LOTERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA ELISA NETZ DO AMARAL - 

OAB:10566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Em cumprimento à sentença retro, intimo a parte vencedora para 

manifestar seu interesse no cumprimento da sentença no prazo de cinco 

dias.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 981361 Nr: 14713-49.2015.811.0041

 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: ARJ COMPANY ASSESSORIA COMERCIO IMPORTAÇÃO 

E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO TELE 

BORBA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CARVALHO DIAS 

BELLO - OAB:188.698/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à sentença retro, intimo a parte vencedora para 

manifestar seu interesse no cumprimento da sentença no prazo de cinco 

dias.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982089 Nr: 15002-79.2015.811.0041

 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: JOAQUIM URSOLINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A, 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dr.ª Larissa do Prado Amaral - 

OAB/MT 21.693 - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB/MT 

8.184-A - OAB:

 Em cumprimento à sentença retro, intimo a parte vencedora para 

manifestar seu interesse no cumprimento da sentença no prazo de cinco 

dias.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 983322 Nr: 15538-90.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO DA COSTA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Em cumprimento à sentença retro, intimo a parte vencedora para 

manifestar seu interesse no cumprimento da sentença no prazo de cinco 

dias.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000628 Nr: 23717-13.2015.811.0041

 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: AIRTON SOARES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Em cumprimento à sentença retro, intimo a parte vencedora para 

manifestar seu interesse no cumprimento da sentença no prazo de cinco 

dias.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001285 Nr: 23982-15.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THYAGO MUNOZ DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Em cumprimento à sentença retro, intimo a parte vencedora para 

manifestar seu interesse no cumprimento da sentença no prazo de cinco 

dias.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1006421 Nr: 26081-55.2015.811.0041

 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: JOSMAR CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIR AUGUSTO LACCAL DA 

SILVA - OAB:9.457/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Em cumprimento à sentença retro, intimo a parte vencedora para 

manifestar seu interesse no cumprimento da sentença no prazo de cinco 

dias.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1061566 Nr: 51674-86.2015.811.0041

 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: HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATHEUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA SANTANA ALVES BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FRANÇA FERREIRA - 

OAB:19.154/MT, MARIO MEDEIROS NETO - OAB:12073 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Divaneide dos Santos 

Berto de Brito - OAB:OAB/MT 9.614

 Em cumprimento à sentença retro, intimo a parte vencedora para 

manifestar seu interesse no cumprimento da sentença no prazo de cinco 

dias.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1065378 Nr: 53361-98.2015.811.0041

 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 ARAUJO DA SILVA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Em cumprimento à sentença retro, intimo a parte vencedora para 

manifestar seu interesse no cumprimento da sentença no prazo de cinco 

dias.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1066107 Nr: 53708-34.2015.811.0041

 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: AGOSTINHO DA GUIA LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANY ALLERSDORFER - 

OAB:17655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Em cumprimento à sentença retro, intimo a parte vencedora para 

manifestar seu interesse no cumprimento da sentença no prazo de cinco 

dias.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1076296 Nr: 58112-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAIR VALEJO CURADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento à sentença retro, intimo a parte vencedora para 

manifestar seu interesse no cumprimento da sentença no prazo de cinco 

dias.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1082995 Nr: 2946-77.2016.811.0041

 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: FRANCISCO XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Em cumprimento à sentença retro, intimo a parte vencedora para 

manifestar seu interesse no cumprimento da sentença no prazo de cinco 

dias.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1114908 Nr: 16642-83.2016.811.0041

 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: SILVANA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Em cumprimento à sentença retro, intimo a parte vencedora para 

manifestar seu interesse no cumprimento da sentença no prazo de cinco 

dias.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1142759 Nr: 28586-82.2016.811.0041

 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: PAULO ROBSON PINHEIRO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Em cumprimento à sentença retro, intimo a parte vencedora para 

manifestar seu interesse no cumprimento da sentença no prazo de cinco 

dias.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1145452 Nr: 29837-38.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI RIBEIRO

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Em cumprimento à sentença retro, intimo a parte vencedora para 

manifestar seu interesse no cumprimento da sentença no prazo de cinco 

dias.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1152341 Nr: 32708-41.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 
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Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Em cumprimento à sentença retro, intimo a parte vencedora para 

manifestar seu interesse no cumprimento da sentença no prazo de cinco 

dias.

 Luiz Carlos Gomes - Estagiário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1094631 Nr: 8267-93.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHIRLEI APARECIDA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABEMI SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUREMBERGUE ALVES JUNIOR 

- OAB:10203

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Considerando que o laudo médico de fls.49/54, informa incapacidade em 

grau médio no membro inferior do requerente, determino que intime-se o 

perito Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, com consultório na Rua 24 de 

Outubro, n. 827, Bairro Popular, Galeria Vinte e Quatro de Outubro, sala 

08, Cep.: 78045-470 Telefone: 2127 8022 / 9631 9747, Cuiabá/MT, e e-mail 

robertoazevedo1958@gmail.com, para que no prazo de 10 (dez) dias, 

complemente o laudo apresentado a este juízo, esclarecendo se existe 

correlação dos gastos médicos indicados pelo autor, com a lesão 

apontado no laudo.

 Outrossim, tendo em vista que não foi localizado depósito na conta judicial 

para esse processo, intime-se a parte requerida para que deposite os 

honorários periciais fixado por esse juízo, comprovando no prazo de 48 

horas.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 960287 Nr: 4943-32.2015.811.0041

 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: EDSON DE OLIVEIRA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Edson de Oliveira 

em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente média no pé direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (28/08/2014) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1008257 Nr: 26865-32.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EGIDIO FREDERICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ronaldo godim dos santos - 

OAB:11905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar sobre o 

pagamento voluntário protocolado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 974391 Nr: 11334-03.2015.811.0041

 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: MARILENE FESTI FELIPPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANA MARI VIEIRA DA 

SILVA TERNOVOI DE MORAES - OAB:15.907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B, JOSÉ EDUARDO GONÇALVES 

POLISEL - OAB:12.009

 Nos termos da legislação vigente, do Provimento 56/2007 e da Ordem de 

Serviço nº 01/2017, impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder 

à intimação da Parte Requerente para, em cinco dias, manifestar sobre o 

pagamento voluntário protocolado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 995682 Nr: 21312-04.2015.811.0041

 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: MARICLEIA SANTANA SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 24 de julho de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004769 Nr: 25451-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TERTULINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 24 de julho de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon
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 Cod. Proc.: 1003287 Nr: 24844-83.2015.811.0041

 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: IVAN ANDERSON SANTOS VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:OAB/MT 13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736/O/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 24 de julho de 2018.

Patrícia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1000258 Nr: 23584-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HORVILLI JOSE APARECIDO

 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 CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerido, 

ora apelante, desta forma, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 24 de julho de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973299 Nr: 10854-25.2015.811.0041

 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: CLEOSMAR CLAUDIO FIRME PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMERICEL S/A - CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13431

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação de Indenização 

por Danos Morais ajuizada por Cleosmar Claudio Firme Pereira em face da 

Americel S/A.Condeno a autora ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da causa, cuja 

execução torno suspensa em razão dos benefícios da justiça gratuita 

concedida.Transitado em julgado e nada requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e necessárias anotações.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1039741 Nr: 41471-65.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPPACTO PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPROMAQUINAS INDUSTRIA LTDA-ME, VM 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA, PERITOS JUDICIAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYTHISON MARCELO DE 

ARRUDA FARIA - OAB:18107/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIA REGINA DA SILVA 

GOMES - OAB:106710

 Vistos, etc.

Considerando a redução dos honorários periciais, conforme fls. 133/134 e 

o decurso de prazo para a parte autora comprovar sua carência 

financeira, intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

depositar o valor dos honorários periciais para o início dos trabalhos.

No mais, cumpra-se integralmente conforme decisão de fls. 105.

Após, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1002932 Nr: 24665-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUSINEY ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119.859/SP

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE a 

presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por 

Danos Morais proposta por Jusiney Alves da Cruz em face de Tim Celular 

S/A para:a)declarar a inexistência de cada débito de R$ 61,00 (sessenta e 

um reais), objeto de discussão nos presentes autos;b)condenar o 

requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 

6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);c)Tornar definitiva a liminar 

concedida às fls. 25/26;d)Condenar o requerido pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 16% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC; Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor 

o interesse na execução da sentença. Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 974888 Nr: 11555-83.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METTA CARGO LOGÍSTICA E TRANSPORTES 

LTDA - ME,

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar os 

bens passíveis de penhora, requerendo o que entender de direito.

Com a resposta, intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, dar prosseguimento ao feito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1028351 Nr: 35981-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO SOLAR DAS TORRES, PAULO ROBERTO 

PERFEITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA DE LIMA SELIM, JERRY MIRANDA DE 

LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16.875/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MIGUEL DE ARRUDA 

PELISSARI - OAB:15112/MT
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 Vistos, etc.

Intime-se a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito dos documentos de fls. 94/96, bem como acostar 

os documentos necessários que demonstrem a continuidade de sua 

incapacidade financeira, sob pena de revogação dos benefícios.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 966763 Nr: 7746-85.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO DE LIMA E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSENILDA MATIAS ROCHA BRANCO, W. T. 

EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA FERREIRA DE ARAUJO 

FERNANDES - OAB:14115, MARIANA DA CUNHA PEREIRA - OAB:16214

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, sanar o vício de 

ausência de assinatura às fls. 69, sob pena de desentranhamento dos 

documentos.

Decorrido o prazo, certifique-se e votem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1061157 Nr: 51496-40.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEOCÍDIO LEITE DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Leocídio Leite de Sá 

em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A, para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil 

e setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior direito, 

corrigido monetariamente data do sinistro (01/08/2015) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1142815 Nr: 28608-43.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIL SANDRO MARQUES MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Gil Sandro Marques 

Martins em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial incompleta no membro inferior 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (02/05/2015) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1143282 Nr: 28801-58.2016.811.0041

 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: GERYSON FIGUEIREDO RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO C COSTA 

MARQUES - OAB:18.047/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Geryson 

Figueiredo Rondon em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 7.085,50 (sete mil e 

oitenta e cinco reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro superior direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(22/04/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977194 Nr: 12700-77.2015.811.0041

 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: UARDA, MARIA APARECIDA RODRIGUES DOS ANJOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO GABILAN SANCHES - 

OAB:OAB/MT 17.255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Uzias 

Amom Rodrigues dos Anjos representado por sua genitora Maria 

Aparecida Rodrigues dos Anjos em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

membro superior esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 
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(11/12/2012) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Ciência ao 

representante do Ministério Público.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1059029 Nr: 50520-33.2015.811.0041

 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: WANDERLEYA GOMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAUÊ ÂNGELA ROMEIRO 

MARTINS - OAB:13.641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c DAMS movida por 

Wanderleya Gomes da Silva em face de Porto Seguro Cia de Seguros 

Gerais, para condenar a requerida:a) ao pagamento do R$ 2.531,25 (dois 

mil e quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme 

tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do 

joelho direito, corrigido monetariamente data do sinistro (04/09/2015) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento do valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais) por restituição com despesas médicas e suplementares (DAMS), 

corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data do 

efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de 

juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação.c) ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 

1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1172902 Nr: 41269-54.2016.811.0041

 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: DARCILIO DE MOURA SARAIVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Darcilio de Moura 

Saraiva em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e quinhentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do ombro 

esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (29/08/2016) até a 

data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice 

do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 976528 Nr: 12413-17.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMAR ANTONIO CHAVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Ademar Antônio 

Chaves da Silva em face de Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

DPVAT S/A, para condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 

1.687,50 (um mil e seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) 

conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez permanente 

parcial do ombro esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro 

(08/12/2014) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação;b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1003810 Nr: 25013-70.2015.811.0041

 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: CONDOMÍNIO PARQUE RESIDENCIAL BEIRA RIO, 

GERALDO BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ODENILMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DE SOUSA ANDRADE - 

OAB:16875

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE MELLO 

CERQUEIRA MAZZER - OAB:19676/O, HUMBERTO A DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000

 Vistos, etc.

Em que pese à certidão de fls. 110, observa-se que a contestação foi 

apresentada tempestivamente, razão pela qual indefiro o pedido de fls. 

111 e converto os autos em diligência.

Intime-se a parte autora para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação de fls. 103/104.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 967783 Nr: 8158-16.2015.811.0041

 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: EDMILSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA LUZO BRASILEIRA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZEU DO NASCIMENTO 

NASSARDEM - OAB:11338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON LATORRACA BARBOSA - OAB:4978 MT

 Vistos, etc.

Considerando a existência de litisconsórcio passivo necessário, determino 

a retificação da capa dos autos para a inclusão de Paulo Roberto Hidalgo 

Moreno no polo passivo da demanda.

Determino a expedição de mandado de citação, no endereço indicado às 

fls. 62, mediante as observâncias e advertências legais.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 982115 Nr: 15014-93.2015.811.0041

 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: GENIS MARIA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ AFONSO BALBUENA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - 

OAB:OAB/MT 18.898/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI WYSNEY DA COSTA 

MENEZES BATISTA - OAB:15.650/MT

 Vistos, etc.

Intime-se pessoalmente a parte requerida, via Oficial de Justiça e DJE 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovar o cumprimento do acordo de 

fls. 138/139, acostando o comprovante de pagamento das parcelas e para 

demonstrar a realização das obras de impermeabilização, requerendo o 

que entender de direito, sob pena de aplicação da multa arbitrada.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1173474 Nr: 41496-44.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BISMARCK MATOS BRAGANÇA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação De 

Cobrança Do Seguro Obrigatório DPVAT movida por Bismarck Matos 

Bragança em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar 

a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente parcial da mão direita, corrigido 

monetariamente data do sinistro (20/09/2015) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1019937 Nr: 31922-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS FELLIPE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se a 

respeito da certidão de fls. 88/89, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1001886 Nr: 24222-04.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL FERNANDE DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Evandro César Alexandre 

dos Santos - OAB/MT 13.431 - OAB:

 Posto isto, com base no que dos autos constam, nos termos do art. 487, I, 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO 

MORAL/MATERIAL ajuizada por Manoel Fernande de Almeida em face de 

Banco Itaucard S/A.Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil, cuja 

execução torno suspensa devido a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações de estilo. Deixo de 

atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando que 

o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de 

cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1128026 Nr: 22150-10.2016.811.0041

 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: WELLIGNTON DOS SANTOS MACHEA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária da Diferença da Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida 

por Wellignton dos Santos Machea em face de Bradesco Auto/re 

Companhia de Seguros para condenar a requerida:a) ao pagamento do 

valor de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos) conforme tabela de percentuais, para o caso de invalidez 

permanente intensa no pé direito, corrigido monetariamente data do sinistro 

(29/11/2013) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo 

ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos 

reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1167711 Nr: 39116-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NORTE SUL MEDICAMENTOS LTDA

Norte Sul Medicamentos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. DE F. CARVALHO E CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL AUGUSTO DE 

FIGUEIREDO COELHO - OAB:4.937/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Determino a expedição de novo mandado de citação da parte executada, 

para ser cumprido no endereço indicado às fls. 53, observando as 

formalidades legais.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1032049 Nr: 37746-68.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO MONTEIRO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO BATISTA DOS SANTOS, GOLD 

CREDIT BANCO DE BULLION E BANCO DE DEPÓSITOS ESPECÍFICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURELIO MONTEIRO 

ARAUJO - OAB:8.510/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido de fls. 79/82, tendo em vista que não foi possível 

proceder à intimação da parte requerida no endereço informado, conforme 

certidão de fls. 76.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, informando o endereço atualizado da parte 

requerida, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 984127 Nr: 15976-19.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F. F. MODA E ACESSORIOS LTDA - ME, 

ESPOLIO DE ELZIO SALDANHA, FLÁVIA APARECIDA COSTA MARQUES 

SALDANHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR SHIGUEO GALHEGO 

UMETA - OAB:10.351/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1197948 Nr: 3924-20.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELZIO SALDANHA, FLÁVIA APARECIDA 

COSTA MARQUES SALDANHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS EDUARDO DE CASTRO 

NASSIF - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:OAB/MT 9.172-B, JOSÉ EDUARDO 

GONÇALVES POLISEL - OAB:12.009, MICHELLE VICENTE DE OLIVEIRA 

- OAB:21451/O, VICTOR SHIGUEO GALHEGO UMETA - OAB:10.351/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a 

inicial, acostar as cópias de seus holerites dos últimos 03 (três) meses ou 

outro documento que comprove sua renda mensal, para comprovar o 

estado de necessidade, sob pena de indeferimento dos benefícios da 

justiça gratuita.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1167931 Nr: 39238-61.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAYKON DE SEZAR ANTUNES

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT proposta por Maykon de Sezar 

Antunes em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar 

a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e seiscentos 

e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial do cotovelo 

direito, corrigido monetariamente data do sinistro (11/08/2016) até a data 

do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do 

INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da 

citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1168733 Nr: 39578-05.2016.811.0041

 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: ADENI FELIPE MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Ordinária de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Adeni 

Felipe Martins em face da Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 2.531,25 (dois mil e 

quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente parcial incompleta no 

punho esquerdo, corrigido monetariamente data do sinistro (13/07/2016) 

até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o 

índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir 

da citação; b) ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.Transitado em 

julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse na execução da 

sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo pagamento 

voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, expeça-se o 

competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1132606 Nr: 24122-15.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA DA 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Ana Paula da Silva 

em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos) conforme tabela de percentuais, 

para o caso de invalidez permanente parcial do punho direito, corrigido 

monetariamente data do sinistro (09/12/2014) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Nada requerido arquivem-se os autos observadas as 

formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1135251 Nr: 25204-81.2016.811.0041

 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: MARTA ALVES CAMPOS

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação 

Sumária de Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Marta 

Alves Campos em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 1.687,50 (um mil e 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) conforme tabela 

de percentuais, para o caso de invalidez permanente em polegar direito, 

corrigido monetariamente da data do sinistro (23/11/2014) até a data do 

efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC 

e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º 

do Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1172878 Nr: 41248-78.2016.811.0041

 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: ALINE DE ALMEIDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA ALAMINO 

BELLINCANTA - OAB:9333/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por Aline de Almeida 

Barros em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil e trezentos e 

setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o caso de 

invalidez permanente em estruturas craniofacial, corrigido monetariamente 

data do sinistro (27/08/2016) até a data do efetivo pagamento (Súmula 

43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) a partir da citação;b) ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 

(um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de 

Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu 

interesse na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. 

Havendo pagamento voluntário da sentença e concordância da parte 

vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se 

os autos observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004247 Nr: 25257-96.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE NANDES DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON LEVY RABONE PALMA - 

OAB:OAB/MT 18.609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CEZAR 

ZANDONADI - OAB:5736 O MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório - DPVAT movida por José Nandes de 

Souza Ferreira em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para 

condenar a requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 3.375,00 (três mil e 

trezentos e setenta e cinco reais) conforme tabela de percentuais, para o 

caso de invalidez permanente em estruturas craniofacial, corrigido 

monetariamente data do sinistro (04/04/2015) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação;b) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997319 Nr: 22317-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANICE DE PINHO PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAREN CORREA AMORIM DE 

OLIVEIRA - OAB:19498/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Cuida-se de 

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT C/C DAMS proposta 

por Janice de Pinho Pinto em face de Itaú Seguros S/A. para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 6.412,50 (seis mil e 

quatrocentos e doze reais e cinquenta centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de incapacidade em segmento de coluna 

vertebral, e em estrutura craniofacial e estrutura torácica, corrigido 
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monetariamente data do sinistro (22/03/2015) até a data do efetivo 

pagamento (Súmula 43/STJ), devendo ser utilizado o índice do INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação; b) ao 

pagamento do valor de R$ 191,90 (cento e noventa e um reais e noventa 

centavos) por restituição com despesas médicas e suplementares 

(DAMS), corrigido monetariamente desde o efetivo desembolso, até a data 

do efetivo pagamento, devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido 

de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação.c) ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do 

Código de Processo Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a 

manifestar seu interesse na execução da sentença, apresentando a 

planilha de cálculo. Havendo pagamento voluntário da sentença e 

concordância da parte vencedora, expeça-se o competente alvará.Nada 

requerido arquivem-se os autos observadas as formalidades legais.Deixo 

de atender a ordem cronológica de processos conclusos, considerando 

que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade 

de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999513 Nr: 23225-21.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE DUARTE TOLEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA - 

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos, etc.

Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se a respeito do contido às fls. 133 requerendo o que entender 

de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 993122 Nr: 19932-43.2015.811.0041

 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: MARCOS EDUARDO DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT movida por Marcos Eduardo 

Dantas em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais para condenar a 

requerida:a) ao pagamento do valor de R$ 5.231,25 (cinco mil e duzentos 

e trinta e um reais e vinte e cinco centavos) conforme tabela de 

percentuais, para o caso de incapacidade intensa em punho esquerdo, em 

estrutura craniofacial e estrutura pélvica, corrigido monetariamente data 

do sinistro (16/04/2015) até a data do efetivo pagamento (Súmula 43/STJ), 

devendo ser utilizado o índice do INPC e acrescido de juros de mora de 1% 

(um por cento) a partir da citação; b) ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e 

quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo 

Civil.Transitado em julgado, intime o vencedor a manifestar seu interesse 

na execução da sentença, apresentando a planilha de cálculo. Havendo 

pagamento voluntário da sentença e concordância da parte vencedora, 

expeça-se o competente alvará.Nada requerido arquivem-se os autos 

observadas as formalidades legais.Deixo de atender a ordem cronológica 

de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1004960 Nr: 25497-85.2015.811.0041

 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: BENEDITA IRENE DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MURILO FERREIRA BLANCO - 

OAB:18.713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A/MT

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido às fls. 154/155 requerendo o que entender de direito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998056 Nr: 22621-60.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARMITARIA ITALIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de apelação pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 25 de julho de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 839411 Nr: 43942-25.2013.811.0041

 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: GONÇALO DIAS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 Certidão

Certifico que houve interposição do recurso de Adesivo pelo requerente, 

ora apelante, ato contínuo, procedo à intimação do apelado, para, 

querendo, apresentar as contrarrazões ao referido recurso.

 Cuiabá - MT, 25 de julho de 2018.

Patricia de Oliveira Nunes - Técnica Judiciária

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1020061-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRIAN CAVALCANTE VITORIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 
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Processo: 1020061-26.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: MIRIAN CAVALCANTE 

VITORIO Vistos... Consta no ID 14055360, a determinação de 

redistribuição deste feito para esse juízo, já que a lide aborda questões 

referentes a operações realizadas por instituição financeira, subordinadas 

à fiscalização do Banco Central. Passo a análise da exordial. 

Compulsando os autos, verifico que a notificação extrajudicial contida no 

ID 14040683 restou prejudicada, já que a entrega não pode ser efetivada 

devido ao motivo “MUDOU-SE”. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. PROTESTO DO 

TÍTULO. DEVEDOR EM LOCAL INCERTO. INTIMAÇÃO VIA EDITAL. 

POSSIBILIDADE. MORA COMPROVADA. LIMINAR DEFERIDA. I - A 

comprovação da mora do devedor efetivada antes das alterações 

introduzidas pela Lei 13.043/2014, na hipótese de alienação fiduciária, 

deve ocorrer por meio de notificação enviada por Cartório Extrajudicial ou 

através do protesto do título, aplicando-se as disposições constantes do 

Decreto-Lei 911/69 vigentes à época em que o devedor foi constituído em 

mora. II - Não sendo possível a intimação pessoal do devedor, resta 

autorizada a intimação por edital acerca do protesto do título.” (TJ-MG - AI: 

10702130056493001 MG, Relator: Vicente de Oliveira Silva, Data de 

Julgamento: 02/06/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 26/06/2015) 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, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016712-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS MENDES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016712-15.2018.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: CARLOS 

MENDES DE OLIVEIRA Vistos... Consta no ID 13711955, a determinação de 

redistribuição deste feito para esse juízo, já que a lide aborda questões 

referentes a operações realizadas por instituição financeira, subordinadas 

à fiscalização do Banco Central. Passo a análise da exordial. 

Compulsando os autos, verifico que a notificação extrajudicial contida no 

ID 13680509 foi encaminhada e recebida por terceiro em endereço diverso 

do presente no contrato, sem demonstração de frustração naquele, 

restando assim prejudicada. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

BUSCA E APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO 

DIVERSO DO ENDEREÇO DO DEVEDOR - AUSÊNCIA DE REGULAR 

COMPROVAÇÃO DA MORA - Nas ações de busca e apreensão, para a 

comprovação da mora, é valida a notificação extrajudicial encaminhada 

para o endereço fornecido pelo devedor quando da celebração do 

contrato, sendo desnecessário o recebimento pessoal. - Entretanto, se tal 

notificação tiver sido enviada para endereço diferente daquele fornecido 

no contrato, resta afastada a comprovação da mora, devendo a parte ser 

intimada para regularização,sob pena de extinção da ação. (TJ-MG - AGT: 

10245130198105002 MG, Relator: Pedro Bernardes, Data de Julgamento: 

20/05/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

26/05/2014) Desta feita, intimo a autora para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial, acostando aos autos documento que justifique o envio 

ao endereço diverso ou outro documento comprove a devida constituição 

em mora da parte adversa, bem como, proceder de forma regular o 

pagamento das custas processuais, visto que a juntada ao feito não se 

coaduna com as normas do TJMT, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 19 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029746-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA M DA SILVA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029746-91.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SICREDI CENTRO 

NORTE EXECUTADO: APARECIDA M DA SILVA - ME Vistos. Ao ID: 

10242152, as partes apresentam acordo, pugnando por sua homologação. 

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO o 

acordo de vontades e determino a SUSPENSÃO do feito até o dia 

10/10/2019, nos termos do artigo 922, do Novo Código de Processo Civil. 

Transcorrido o prazo, intime-se o autor para manifestar-se em 05 dias 

acerca do adimplemento da avença, salientando que em caso de silêncio 

será tido como cumprido. Intime-se. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de julho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009043-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT0015484S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DA MATA FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1009043-08.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: LUIZ CLAUDIO DA MATA FIGUEIREDO Vistos... Consta 

no ID 14040913, a determinação de redistribuição deste feito para esse 

juízo, já que a lide aborda questões referentes a operações realizadas por 

instituição financeira, subordinadas à fiscalização do Banco Central. 

Passo a análise da exordial. No ID 12600013 a autora junta termo de 

cessão de crédito, na tentativa de comprovar sua legitimidade para figurar 

no polo ativo desta lide, uma vez que o contrato foi firmado por instituição 

financeira distinta, contudo o termo em comento não esta acompanhado de 

seus anexos, tornando impossível a comprovação. Ademais, constato que 

o autor não promoveu o recolhimento da guia referente as taxas e custas 

judiciais. Desta feita, intimo a requerente para, no prazo de 15 dias, 

emendar a inicial, acostando aos autos os anexos do termo de cessão de 

crédito firmado entre as partes, bem como promovendo ao recolhimento da 

guia retro mencionada e/ou, em sendo o caso, comprovando seu 

recolhimento, tudo sob pena de extinção. Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de julho 

de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1029613-49.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA ALMEIDA DE SOUZA SOARES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1029613-49.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: RAFAELA 

ALMEIDA DE SOUZA SOARES Vistos... Recebo a emenda a inicial IDs: 

10828123 e 10828125. Compulsando os autos, constato que aduz a 

autora na inicial que o valor da integralidade da divida é R$ 81.503,95, 

contudo atribuiu à causa o valor de R$ 17.351,69. É de conhecimento 
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comezinho que em ações deste tipo o valor da causa deve ser igual ao 

valor da somatória das parcelas vencidas e vincendas. Desta feita, intimo 

a autora para querendo, emendar a inicial, no prazo de 15 dias, 

atualizando o valor da causa e promovendo ao recolhimento do valor 

remanescente das taxas e custas judiciais, tudo sob pena de extinção. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 19 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019021-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES OAB - SP5835-A (ADVOGADO)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONDON & NASCIMENTO LTDA ME - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1019021-43.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: RONDON & 

NASCIMENTO LTDA ME - ME Vistos etc... Denota-se que além de ingressar 

com duas ações, sequer se dá ao trabalho de pesquisar feitos de sua 

autoria, demonstrando cada vez mais desrespeito à justiça. Apesar disso, 

considerando que o número dos autos se encontra errado, ante o pleito de 

Id: 11521170 faço constar que o processo distribuído nesta Vara visando 

a apreensão do mesmo bem tramita sob o n° 1035883-89.2017.8.11.0041. 

Desta feita, concedo o prazo de 15 dias para o causídico da instituição 

financeira esclarecer a interposição de duas ações na mesma data, 

visando a apreensão do mesmo bem. Após, concluso. Cumpra-se. Cuiabá, 

23 de julho de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023798-08.2016.8.11.0041

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:

FLORIANO VITOR DA COSTA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça (ID 14341767), 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, 25 de 

julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo 

artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006868-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRO APARICIO GONCALVES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEVERTON SILVA DE JESUS OAB - MT0009946A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte exequente para, querendo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca do petitório de ID 

10948116 apresentado pela parte executada, sob as penas da lei. 

Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018 Deivison Figueiredo Pintel Gestor Judiciário 

Autorizado pelo artigo nº 1.205 da CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1017689-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATHALIA KOWALSKI FONTANA OAB - PR44056 (ADVOGADO)

VANESSA SMAIL DE MORAES OAB - PR63694 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

H. DE C. VIEIRA COMERCIO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação das partes para tomarem ciência de 

todos os atos perpetrados nestes autos desde a decisão de 24 de julho 

de 2017 (id. 14344438) até a presente intimação, bem como, ressalto a 

determinação para que o fiel depositário João Augusto Freitas Gonçalves, 

OAB/MT 7.490, se abstenha de retirar o bem desta Comarca, devendo os 

patronos da parte autora cadastrados nestes autos Nathalia Kowalski 

Fontana e Vanessa Smail de Moraes procedam o cumprimento da decisão 

providenciando a manutenção do veículo objeto desta demanda na 

Comarca de Cuiabá-MT. Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018 Deivison 

Figueiredo Pintel Gestor Judiciário Autorizado pelo artigo nº 1.205 da 

CNGC- FORO JUDICIAL- PJMT

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004468-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RANDON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT0017147A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON BENEDITO DE ASSUNCAO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Procedo à intimação da parte autora para se manifestar 

acerca da certidão do Sr. Oficial de justiça (ID 11938489), 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 
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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, 25 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: 1016179-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI OAB - SP248970 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEMIR DA SILVA PAIXAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1016179-90.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

S/A REQUERIDO: ADEMIR DA SILVA PAIXAO Vistos. Tratam-se os autos 

de ação de busca e apreensão ajuizada por ITAU UNIBANCO S/A em face 

de ADEMIR DA SILVA PAIXAO . Em pesquisa ao Sistema PJE, constata-se 

que tramitou perante o juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário 

ação de busca e apreensão n° 1023537-43.2016.8.11.0041 tendo como 

objeto o mesmo contrato que ampara esta ação, a qual foi ajuizada no dia 

16 de dezembro de 2016 e extinta aos 09 de janeiro de 2017 sem 

resolução do mérito com fulcro no Art. 485, VII ante o pedido de 

desistência juntado aqueles autos. Desta feita, verifica-se que a 

competência para processar e julgar a presente ação é do juízo da 4ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, senão vejamos: Art. 286. Serão 

distribuídas por dependência as causas de qualquer natureza: (...) II - 

quando, tendo sido extinto o processo sem resolução de mérito, for 

reiterado o pedido, ainda que em litisconsórcio com outros autores ou que 

sejam parcialmente alterados os réus da demanda; (...) Posto isso, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para conhecer, processar e julgar o presente 

feito, determinando a sua redistribuição com as nossas homenagens à 4ª 

Vara Especializada em Direito Bancário desta Comarca, procedendo-se às 

baixas e anotações necessárias neste Juízo. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de 

julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 841589 Nr: 45820-82.2013.811.0041

 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: EDMA SEVERINO DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S/A, BANCO VOTORANTIN, BANCO BONSUCESSO S/A, BANCO 

BGN S/A, BANCO BMG S/A, BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA 

- OAB:15.687-A, FÁBIO ROBERTO DE ALMEIDA TAVARES - 

OAB:147.386/SP, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:19.081-A/MT, LEONARDO 

COSTA FERREIRA DE MELO - OAB:103.997/MG, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14.469-A, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - OAB:144223 

OAB-SP, RODRIGO VENEROSO DAUR - OAB:102.818/MG, SÉRVIO 

TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO 

SEIXAS - OAB:15.483-A

 Vistos etc.

Diante de o requerimento de fls. 586, cite-se o o réu BANCO BGN S/A por 

meio do BANCO CETELEM S/A, no endereço declinado às fls. 583, via 

correio com aviso de recebimento, na forma do pleito da requerente.

Com a resposta nos autos, intime-se a autora para impugnação.

Após, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 802350 Nr: 8813-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO LUIZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, MARIANA MARQUES DE 

MENDONÇA - OAB:16067/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados nos EMBARGOS 

MONITÓRIOS, para determinar que sejam os juros remuneratórios 

calculados pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do 

Brasil, para operações da mesma espécie quanto ao contrato n. 

8200605400, em 4,43% ao mês e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES 

os pedidos formulados na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada por HSBC BANK 

BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO em face de SERGIO LUIZ DA SILVA, 

condenando o réu/embargante ao pagamento do valor devido em 

decorrência do contrato que ampara a inicial, contudo mediante o recálculo 

do débito na forma disposta nos Embargos, mediante compensação ao 

débito em aberto, prosseguindo-se na forma disposta no Título II do Livro I 

da Parte Especial do Código de Processo Civil/2015 (Cumprimento de 

Sentença).Por ter o autor/embargado decaído de parte mínima, condeno o 

réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que 

fixo em 10% do valor atualizado da causa. Transitada em julgado, sem 

manifestação das partes, arquive-se, com as anotações e baixas 

devidas.P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 918601 Nr: 42491-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRINT CAR FUNILARIA E PINTURA LTDA ME, 

GEORGE MINORU BARROS YAMAKAWA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo PEA 

1318217.

Tratam-se os autos de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada 

por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A em face de PRINT CAR FUNILARIA 

E PINTURA e GEORGE MINORU BARROS YAMAKAWA, todos qualificados 

nos autos em referência.

Na petição a ser juntada, verifica-se que as partes entabularam acordo, 

pleiteando pela extinção do feito nos termos do artigo 924, inciso II do CPC, 

cuja quitação seria efetuada em 29/06/2018 por meio do pagamento de 

boleto bancário, ressaltando-se que o termo de acordo foi protocolado em 

18/07/2018, tornando evidente seu cumprimento.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta ação formulada por BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A em face de PRINT CAR FUNILARIA E PINTURA 

e GEORGE MINORU BARROS YAMAKAWA, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se, procedendo às anotações e 

baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 864726 Nr: 5407-90.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO RIZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA DE PAULA MOTERANI 

HINZE - OAB:MT 16.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Feitas essas considerações, designo o dia 29/08/2018, às 17h30, para 

realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo às partes 

comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com poderes 

para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os respectivos 

advogados, já que a prática de atos processuais exige capacidade 

postulatória (art. 103, CPC).CITE-SE a parte ré, via correio com aviso de 

recebimento, para comparecer à audiência designada, fazendo-se na 

carta constar as advertências dispostas no art. 334 do CPC/2015, §§ 4º a 

10º, computando-se o prazo para contestação na forma do art. 335 do 

mesmo Códex.Intimo o autor da designação supra, via publicação desta 

decisão no Diário de Justiça.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 40018 Nr: 5587-63.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução Hipotecária do Sistema Financeiro da 

Habitação->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEDA ANTUNES GONÇALVES, AMADOR 

ATAIDE GONÇALVES TUT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT

 Vistos, etc.

Tratam-se os autos de ação de execução formulada pelo Banco do 

Bradesco S/A em face de Leda Antunes Gonçalves e Amador Ataíde 

Gonçalves.

 Ante a vinculação dos valores nos autos em apenso (Código nº 153072), 

a extinção do feito é à medida que se impõe, assim, JULGO e DECLARO 

EXTINTO o presente feito, nos termos do art. 924, inciso II do Código de 

Processo Civil.

Com o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

formalidades de praxe.

Sem prejuízo, consigno que os valores serão liberados nos autos da ação 

declaratória em apenso, cujas cópias serão trasladas para este feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 153072 Nr: 7119-67.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDA ANTUNES GONÇALVES, ARMADOR ATAÍDE 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RITA DE CÁSSIA LEVENTI 

ALEIXES - OAB:4683/MT, Thays Karla Maciel Costa - OAB:6458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONIR GALERA MARI - 

OAB:3.007-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

 (...) Em primeiro lugar, ante a resposta de Ofício nº 593/2018 - constante 

da capa dos autos. Ademais, ante a vinculação dos valores, a expedição 

do Alvará Judicial é a medida que se impõe. Assim, 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 a requerente por meio de seu patrono (via 

DJE) para que se manifeste no prazo de 15 dias. Ressaltando, ainda, que 

o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 (dois) dias úteis após o 

decurso do prazo estabelecido para interposição de eventual recurso. 

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará em 

nome de BANCO BRADESCO S/A, CNPJ Nº 60.746.948/0001-12, AGÊNCIA 

Nº 4040, CONTA Nº 1-9, BANCO 237. Sem prejuízo, quanto ao pagamento 

da verba pericial e diante da não entrega do laudo, o montante deverá ser 

levantado pela depositante Leda, assim, intimo-a para que traga aos autos 

os seus dados bancários, no prazo de 15 dias. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 917086 Nr: 41495-30.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MTC CENTRO-OESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS 

PARA CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS LTDA ME, VIVIANE TEREZINHA DA 

SILVA, MANOEL HENRIQUE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELMO SHUINDT JUNIOR - 

OAB:57.125/PR, ANDRÉ AUGUSTO CARLESSO - OAB:76180, FELIPE 

CORDELLA RIBEIRO - OAB:41.289/PR, LUCYANNA JOPPERT LIMA 

LOPES - OAB:24484/PR, RAYANA VELTRINI KALCKMANN SILVA - 

OAB:71215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEDERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:, MÁRCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos etc.

Ante os termos da manifestação de fls. 126/ss, que demonstra que o feito 

revisional em trâmite em Curitiba-PR versa sobre o mesmo contrato que 

instrui a Execução código 905730, bem assim discutido nestes embargos, 

manifesta a conexão de ações, havendo de se destacar que, consoante 

os documentos de fls. 39/40, a ocorrência da citação, naquele caderno 

processual, ocorreu em primeiro lugar, de modo a tornar aquele juízo 

prevento.

Instado a se manifestar, o Banco deixou transcorrer o prazo “in albis”, 

como se infere da certidão de fls. 46.

Desta sorte, declino da minha competência para processar e julgar a 

matéria e, com amparo legal no art. 55 do CPC, determino a remessa 

destes autos à revisional que tramita em Curitiba sob o n. 

0002811-69.2014.816.0179.

Posto isso, encaminhem-se os autos, com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 905730 Nr: 34052-28.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTC CENTRO-OESTE COMERCIO DE 

EQUIPAMENTOS PARA CLASSIFICAÇÃO DE GRÃOS LTDA ME, VIVIANE 

TEREZINHA DA SILVA, MANOEL HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ AUGUSTO CARLESSO 

- OAB:76180, FELIPE CORDELLA RIBEIRO - OAB:41.289/PR, LUCYANNA 

JOPPERT LIMA LOPES - OAB:24484/PR, RAYANA VELTRINI 

KALCKMANN SILVA - OAB:71215

 Vistos etc.

Proceda-se o apensamento desta Execução aos Embargos código 917086 

e, ante a conexão de ambos com o feito revisional em trâmite em 

Curitiba-PR , declino da minha competência para processar e julgar a 

matéria e, com amparo legal no art. 55 do CPC, determino a remessa 

destes autos à revisional que tramita em Curitiba sob o n. 

0002811-69.2014.816.0179.

Posto isso, encaminhem-se, com as anotações e baixas devidas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1317329 Nr: 12478-07.2018.811.0041

 AÇÃO: Expropriação da Lei 8.257/91->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARAJÁS CONSTRUTORA E 

INCORPORADORA LTDA, RAIMUNDO NONATO PITA ROCHA, DIOGO 
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CESAR BARROS ROCHA, FABIANA LOBO PEREIRA LEITE, MARIA 

APARECIDA BORGES DE BARROS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO FERREIRA CAMPOS 

G. DE PAULA - OAB:9.456

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se o apensamento deste caderno processual aos autos código 

1081248 em trâmite neste juízo.

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, via correio com aviso de 

recebimento, para pagamento do valor apresentado na inicial, ou para opor 

embargos, no prazo de 15 dias, sob pena do documento de crédito que 

instruiu o pedido converter-se em título executivo judicial, conforme acima 

transcrito.

Consigne-se no mandado que, no caso de pronto pagamento, ficarão os 

devedores dispensados do pagamento de custas processuais.

Citem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1146142 Nr: 30015-84.2016.811.0041

 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: IPFL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDBS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA AGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9196, LUANA FERNANDA GUIMARÃES GREFFE - 

OAB:13868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Intimação da Parte Autora no prazo de 15 (quinze) dias contrarrazoar às 

fls. 320/133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1146142 Nr: 30015-84.2016.811.0041

 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: INCA PRODUÇÕES FONOGRAFICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA AGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9196, LUANA FERNANDA GUIMARÃES GREFFE - 

OAB:13868

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZELA DURAND - 

OAB:12.208-A

 Intimação da Parte Autora no prazo de 15 (quinze) dias contrarrazoar às 

fls. 320/333.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000248-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BISMARCK MAMEDE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALCIDES NEY JOSE GOMES OAB - MS0008659A (ADVOGADO)

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 revisional em fase de cumprimento de 

sentença proposta por BISMARCK MAMEDE DE OLIVEIRA em face de 

CREFISA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, ambos 

qualificados. Não obstante ao depósito de R$2.674,36 constante do ID nº. 

12157083 - Pág. 1 e, em atenção ao requerimento do exequente (ID nº 

Num. 12352750 - Pág. 1 e 2), intimo o Banco, por meio de seus patronos 

(DJE), para no prazo de 15 dias, efetuar ao pagamento do valor de 

R$496,29 (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 requeira o 

que de direito no prazo de 15 dias, bem como para que apresente seus 

dados bancários em igual prazo, sob pena de arquivamento, haja vista o 

término da prestação jurisdicional. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de julho de 

2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1027749-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THEMIS LESSA 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: 

1027749-73.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: THEMIS LESSA DA SILVA Vistos... 

Recebo a emenda a inicial IDs: 10501680, 10501699, 10501701 e 

10501710. Da análise dos autos, verifica-se a ausência de recolhimento 

da diligencia para o senhor oficial de justiça. Desta feita, intimo o 

requerente para, em 15 dias promover ao depósito da diligência, nos 

termos do Provimento nº. 02/2017 – 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. Tenho que o contrato acostado preenche os requisitos 

inseridos no artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65 e que, nos moldes do artigo 3º 

do Decreto-Lei 911/69, para a concessão de liminar basta, tão-somente, a 

comprovação da mora da parte contrária, senão vejamos: “Art. 3º. O 

proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou 

terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será 

concedida liminarmente, desde que comprovada à mora ou o 

inadimplemento do devedor.” Deste modo, diante de os documentos que 

seguem a inicial e o desinteresse demonstrado pela parte ré na quitação 

do débito, referente ao veículo VOLKSWAGEN FOX, placa: OBA-7166 

(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 
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busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

ALTERAÇÕES DA LEI N. 10.931/04 - PURGA DA MORA - POSSIBILIDADE - 

PERMANÊNCIA DO VEÍCULO NA COMARCA.- É possível ao devedor 

purgar a mora na ação de busca e apreensão, dando continuidade ao 

contrato de alienação fiduciária, atendendo-se, assim, à reconhecida 

oportunidade elencada pelo Código Civil.- A não alienação do veículo e a 

permanência do mesmo na Comarca tão-somente até o término do prazo 

para a purgação da mora é medida que se impõe, eis que, em ocorrendo o 

pagamento, caberá à instituição financeira proceder à restituição do bem.- 

É necessário que a função judiciária garanta às partes o direito de ter 

menos custos nos procedimentos de busca e apreensão. A apreensão e 

o imediato deslocamento do bem móvel para outra localidade implicam em 

custo de fretamento, armazenagem e outros, os quais inexistirão caso a 

parte opte pela purga da mora no prazo de lei”. (TJMG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CÍVEL N° 1.0704.11.003055-5/001 RELATOR: EXMO. SR. 

DES. JOSÉ ANTÔNIO BRAGA). Posto isso, DEFIRO A LIMINAR requerida 

na inicial e determino a imediata expedição de mandado de busca e 

apreensão, depositando-se o veículo em mãos da requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca, NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, CONTADO DO CUMPRIMENTO DA LIMINAR E 

CITAÇÃO DA REQUERIDA, 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”. 

Por ora indefiro o pedido de bloqueio do bem na base 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, 19 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031743-12.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: MICHELLE NUNES RAMOS Vistos... Recebo a emenda a inicial 

IDs: 11057289 e 11057294. 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 a motocicleta HONDA CG 160 FAN, placa: QBD-7766 

(demais características na inicial), posto que regularmente constituída em 

mora, de rigor a concessão da liminar de busca e apreensão pleiteada. 

Nessa vertente: “BUSCA E APREENSÃO. REQUISITOS CUMPRIDOS. 

CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO REFORMADA. PROVIMENTO. 1 - A 

liminar de busca e apreensão deverá ser concedida, sempre que 

constituído o devedor em mora ou comprovado o inadimplemento do 

devedor. 2 - Presentes os requisitos para a concessão da liminar de 

busca e apreensão, deve ela ser concedida. 3 - Agravo provido”. (TJMG - 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CV Nº 1.0231.10.000966-2/002 – Relator: 

DES. JOSÉ MARCOS RODRIGUES VIEIRA) Faço desde já constar que, 

conforme o disposto no § 2º do art. 3º do Decreto-Lei 911/69, há 

necessidade de pagamento da integralidade da dívida pendente para 

reaver o bem, ou seja, para a purgação da mora, mister se faz o 

pagamento de TODAS as parcelas vencidas e vincendas, conforme a 

atual orientação do STJ no Recurso Representativo de Controvérsia – 

Resp. 1.418.593 – MS, para efeitos do art. 1.036 do CPC: “ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. 

DECRETO-LEI N. 911/1969. ALTERAÇÃO INTRODUZIDA PELA LEI N. 

10.931/2004. PURGAÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 DIAS 

APÓS A EXECUÇÃO DA LIMINAR. 1. Para fins do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: "Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - 

entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor 

na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto 

de alienação fiduciária". 2. Recurso especial provido.” (STJ - RECURSO 

ESPECIAL Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) - RELATOR : MINISTRO 

LUIS FELIPE SALOMÃO). Consigno, ainda, que a redação disposta no § 1º 

do art. 3º do DL 911/69, no que tange à consolidação na posse e 

propriedade do bem, deve ser interpretada em conjunto ao inteiro teor 

deste dispositivo, ante a expressa possibilidade de purgação da mora na 

sua integralidade. Porquanto, imperioso se faz a proibição da instituição 

financeira, quando do cumprimento da liminar, de proceder a retirada do 

bem desta Comarca, ATÉ O PRAZO DE CINCO DIAS CONTADOS DA 

LIMINAR COM CITAÇÃO, salvo autorização judicial expressa, como medida 

do juízo de salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional. Trata-se 

de medida necessária ao se ter em vista que, ocorrendo a purgação da 

mora, cabe à instituição financeira a restituição do bem. Até porque, em 

reiterados processos verifica-se a sua venda judicial sem que os Bancos 

se atentem à CITAÇÃO e/ou purgação da mora, efetuada de forma 

tempestiva, pela parte adversa, causando inequívoco prejuízo. A 

propósito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 
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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 DA REQUERIDA, 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 ID 10293302. 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, 19 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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METODIO SENDESKI (AUTOR)

MARLUS MACEDO SENDESKI (AUTOR)
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BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1016623-89.2018.8.11.0041. AUTOR: METODIO SENDESKI, MARLUS 

MACEDO SENDESKI RÉU: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. 

Prefacialmente, anote-se a prioridade na tramitação dos autos, por se 

tratar de Idoso. No que tange ao pedido, formulado pelos autores, de 

concessão das benesses da assistência judiciária, observo que os 

autores apresentaram a petição Id. 13675462, na qual informam o 

pagamento das custas processuais. No entanto, exibiram guia de 

pagamento de custas recolhidas nos Embargos à Execução n. 

1036709-18.2017.811.0041 em trâmite na 2ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, em que o objeto da discussão é o Instrumento Particular de 

Confissão Composição de Dívida, Forma de Pagamento e Outras Avenças 

nº 0233-15513-91, alterado pelo contrato nº 385/434409”. Considerando 

que no caderno processual em tela foi indeferido o pleito de assistência 

judiciária, aliado ao fato que nesta ação, na petição Id. 13675462, 

informam os autores o pagamento dos emolumentos, renunciando a tais 

benesses, faculto aos autores o prazo de 15 dias para a comprovação de 

tal quitação, sob pena de extinção do feito. No mais, quanto ao dever de 

apresentação dos contratos objeto da ação, mister se faz destacar o atual 

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de 

Recurso Repetitivo - REsp n. 1.349.453-MS, para efeitos do art. 1.036 do 

CPC: “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos 

bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida 

preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração 

da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio 

pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o 

pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e a 

normatização da autoridade monetária”. Em se tratando de documento 

indispensável ao ajuizamento do feito, tenho que a juntada de sua cópia ou 

ao menos a demonstração de que houve tentativa de requerimento 

administrativo é ônus que incumbe à parte consumidora, o que não foi feito 

“in casu”, já que nos autos não há prova do requerimento administrativo 

e/ou do recolhimento das despesas concernentes, aptos a ensejar a 

ordem judicial ao Banco de sua exibição. Desta forma, faculto aos autores 

o prazo de 15 dias, para, querendo, emendar a petição inicial, sanando as 

irregularidades apontadas, sob pena de extinção do feito. Após o 

cumprimento da formalidade acima, por economia processual, bem assim 

por diante de a matéria em exame, cujo leilão, salvo melhor juízo, foi há 

pouco realizado, desde já passo ao exame dos demais pleitos. Trata-se de 

AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO ajuizada por METODIO 

SENDESKI e MARLUS MACEDO SENDESKI em face de BANCO BRADESCO 

S/A, objetivando os requerentes, avalistas do contrato que ampara a 

ação, em tutela de urgência, a notificação ao 5º Serviço Notarial desta 

Capital para suspensão dos efeitos da consolidação do imóvel matrícula 

59.757, com a suspensão dos leilões designados. Prefacialmente, destaco 

que a medida antecipatória da tutela está prevista no art. 300 do CPC, do 

qual se extrai que são requisitos para a sua concessão a presença de 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão de tutela de 

urgência, deve ocorrer o convencimento de que o direito é provável, ou 

seja, “é preciso que a parte comprove a existência da plausibilidade do 

direito por ela afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa 

assegurar a eficácia do processo de conhecimento ou do processo de 

execução (Nery. Recursos, n. 3.5.2.9, p. 452)” (in Nery Junior, Nelson. 

Código de processo civil comentado – 16. Ed. Rev., atual. e ampli.. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 931). No caso dos autos, 

fundamentam os autores o seu direito mediante a assertiva de que, além 

de desconhecerem a cláusula que tratava da alienação fiduciária do 

imóvel, já que acreditavam tratar-se de hipoteca, houve desvio de 

finalidade no contrato de empréstimo, e não de aquisição do respectivo 

bem imóvel, ofertado em garantia e apropriado apenas pela via 

administrativa. Todavia, a despeito da tese firmada pelos autores, a lei não 

exige que o contrato regido pela Lei n. 9514/97, seja vinculado à compra e 

venda do imóvel submetido à cláusula de alienação fiduciária, sendo viável 

a sua oferta como garantia do empréstimo. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA - EMPRÉSTIMO PESSOAL - 

GARANTIA IMOBILIÁRIA - APLICABILIDADE DA LEI 9.514/97 - LEILÃO 

EXTRAJUDICIAL - INTIMAÇÃO PESSOAL - PERDA DO OBJETO - 

PURGAÇÃO DA MORA APÓS A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DO 

IMÓVEL - POSSIBILIDADE - QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO. "A lei não 

exige que o contrato de alienação fiduciária de imóvel se vincule ao 

financiamento do próprio bem, de modo que é legítima a sua formalização 

como garantia de toda e qualquer obrigação pecuniária". Precedente do 

STJ. Já ocorrendo o ato impugnado (leilão extrajudicial), sem que 

houvesse a arrematação do bem, descabe a análise da nulidade 

levantada, ante a perda superveniente do objeto. Apesar da possibilidade 

de purgação da mora pelo devedor, mesmo após a consolidação da 

propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário, tal purgação 

pressupõe o pagamento integral do débito, inclusive dos encargos legais e 

contratuais, nos termos do art. 26, § 1º, da Lei nº 9.514/97.” (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0713.16.009671-3/001, Relator(a): Des.(a) 

Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/04/2018, 

publicação da súmula em 19/04/2018) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO 

- CONSTITUIÇÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEIS EM GARANTIA - 

ARGUIÇÃO DE CONSEQUENTE EXCESSO NA EXECUÇÃO E NULIDADE DO 

LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DECRETO DE 

NULIDADE DE LEILÃO E AFASTAMENTO DA MORA - IMPOSSIBILIDADE. - 

Restando caracterizado nos autos que os agravantes celebraram 

voluntariamente contrato de empréstimo mediante alienação fiduciária de 

bens imóveis em garantia, este é perfeitamente válido e provido de efeitos, 

não sendo cabível a alegação de direito à moradia sobre o bem cuja 

propriedade não mais lhes toca. - Havendo admissão de parcela 
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substancial do débito e à míngua de elementos substanciais que 

conduzam à nulidade do negócio jurídico, constata-se não estarem 

preenchidos os requisitos para antecipação da tutela. - A simples 

proposição de ação revisional de contrato não é suficiente à elisão da 

mora, nos termos da Súmula 380 do STJ.” (TJMG - Agravo de Instrumento 

- Cv 1.0126.14.000425-3/001, Relator(a): Des.(a) Amorim Siqueira, 9ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/08/2014, publicação da súmula em 

20/08/2014) Considerando que no caso dos autos, os autores sequer 

fazem menção à purgação da mora, não há ensejo ao acolhimento de sua 

pretensão, de modo que INDEFIRO os pedidos formulados em tutela de 

urgência. Considerando a relação de consumo e a verossimilhança dos 

fatos arguidos, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, desde já determino a inversão do ônus da prova com 

relação aos documentos em que os consumidores possuem 

hipossuficiência em sua produção. No mais, destaco que a conciliação, a 

mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos devem ser 

estimulados pelo Poder Judiciário, incumbindo ao juiz promover, a qualquer 

tempo, a autocomposição. No hodierno Código de Processo Civil, o 

legislador optou por tornar a audiência de mediação ou conciliação quase 

obrigatória, já que não se realiza apenas no caso de ambas as partes, e 

não apenas uma delas, declinarem expressamente o desinteresse, por 

escrito, no prazo mínimo de 10 dias anteriores à data designada para o ato 

(art. 334, §§ 4º e 5º, CPC). Ou seja, caso ambas as partes assim não 

procedam, tem-se como consequência lógica que estas a desejam, motivo 

pelo qual imperioso se faz a sua designação, sob pena de a ausência 

injustificada caracterizar ato atentatório à dignidade da Justiça, 

sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica 

pretendida (art. 334, § 8º, CPC), tornando, de consequência, obrigatória a 

presença do autor, inclusive para solução imediata das pendências 

verificadas na audiência. De conseguinte, devem se apresentar cientes 

dos termos do processo e com proposta de acordo, tudo sob pena de 

frustrar o objeto do instituto, fato corriqueiramente verificado em 

audiências designadas na forma da lei, nas quais comparecem advogados 

constituídos apenas para a prática do ato, sem ciência do teor do 

processo proposta para a solução da lide. Feitas essas considerações, 

aliado ao fato que de forma expressa os autores afirmou na exordial ter 

interesse no comparecimento em audiência, designo o dia 29/08/2018, às 

15h00, para realização de audiência de tentativa de conciliação, cabendo 

às partes comparecer em juízo ou se fazer representar por pessoa com 

poderes para transigir (§ 10º) e obrigatoriamente presentes os 

respectivos advogados, já que a prática de atos processuais exige 

capacidade postulatória (art. 103, CPC). CITE-SE a parte ré, via correio 

com aviso de recebimento, para comparecer à audiência designada, 

fazendo-se na carta constar as advertências dispostas no art. 334 do 

CPC/2015, §§ 4º a 10º, computando-se o prazo para contestação na 

forma do art. 335 do mesmo Códex. Intimo os autores da designação 

supra, via publicação desta decisão no Diário de Justiça. Cite-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Dr. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1019855-80.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: CARLOS ROMEU RODRIGUES DE MEDEIROS, FLAVIO DE 

SOUZA VIEIRA Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que as partes 

entabularam acordo, conforme termo acostado de ID 10880003, pleiteando 

por sua homologação e suspensão do feito até o cumprimento integral 

deste. Desta feita, HOMOLOGO o acordo de vontades e determino a 

SUSPENSÃO do feito até o cumprimento do referido, que ocorrerá aos 

06/11/2022, nos termos do artigo 922, do Código de Processo Civil. Após o 

transcurso do prazo, intime-se o exequente para se manifestar em 15 

dias, sob pena de anuência tácita à extinção da ação. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 24 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Sentença
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Processo Número: 1008920-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A (ADVOGADO)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ALAN MARINHO LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1008920-44.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. REQUERIDO: MARCOS ALAN MARINHO LIMA Vistos etc. 

Tratam-se de Embargos de Declaração evidentemente protelatório, tendo 

em vista que a notificação não foi recepcionada pelo devedor, 

considerando a informação "mudou-se", ficando evidente que não houve a 

constituição em mora, inclusive, este foi o motivo o autor pleiteou no 

ID.9192922 dilação de prazo para trazer aos autos o protesto com fito de 

comprová-la. AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL NÃO 

ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR - AFRONTA A SÚMULA 72 DO 

STJ - RECURSO PROVIDO.A devolução da notificação pelos Correios com 

a informação de que o destinatário “mudou-se” torna inválida a 

constituição em mora do devedor.Ação julgada extinta, diante da ausência 

de pressupostos processuais, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 

MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018) 

Se isso não bastasse, a jurisprudência vem a exigir a entrega da 

notificação no endereço do contrato, o que não ocorreu in casu, além do 

que, esta foi expedida 10/02/2017, quando o devedor já havia falecido, 

portanto, o ato em análise seria impossível. Tenho ainda, que apesar da 

ação ter sido interposto em face do Espólio de Marcos Alan Marinho Lima, 

continua faltando o pressuposto de continuidade válida, qual seja, a 

notificação do inventariante, já que era de conhecimento do credor o 

passamento daquele ao constar no polo passivo o Espólio. Desta feita, 

REJEITO OS DECLARATÓRIOS e, considerando os fatos acima e não 

havendo como acompanhar a tese de constituição em mora na forma em 

que se encontra o feito, não podendo se falar em reabertura do prazo 

para que esta ocorra na pessoa do inventariante, resta a extinção da 

ação e/ou alteração para execução. Portanto, intimo o autor para 

manifestar em 15 dias, sob pena de extinção. CUIABÁ, 25 de julho de 

2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013517-90.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1013517-90.2016.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE 

RÉU: PRIMOS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME 

Vistos etc. Tratam-se de Embargos de Declaração opostos pela Sicredi em 

face de a sentença que extinguiu o feito, aduzindo que o juízo partiu de 

premissa equivocada, já que efetuou o depósito da diligência como era 

possível na época em face da greve dos bancários. É o relatório 

necessário. Inicialmente, devo salientar que em 14/04/2016 passou a 

prevalecer para fins de diligência o recolhimento por meio eletrônico, 

conforme R.Prov.14/2016-CGJ, expedindo guia via TJMT e recolhidas 
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pelos interessados. Despachada a inicial no ID.1689741, o autor foi 

intimado para depositar as diligência e/ou fornecer meios, no entanto, 

quedou-se inerte, certidão ID.2063138, momento em que o Sr. Gestor 

cumpriu a portaria n.23/2016/GAB, que dispõe sobre a intimação via DJE e 

AR sob pena de extinção para os feitos abandonados em 15/09/2016. 

Nesse ínterim aportou aos autos a diligência ID.2179535 em total 

desconformidade com o R.Provimento e portaria anterior que não aceitava 

cópia do comprovante, sem fazer qualquer menção a greve bancária e/ou 

dificuldade no cumprimento dos ordenamentos nominados. Intimado para 

cumprir a portaria n.64/2013/DF, com as devidas informações ID.2188941 

via DJE e AR, trouxe o autor no ID.3244704 fato decorrente da greve 

bancária, motivo da transferência bancária em 10/2016, porém, sem 

qualquer argumento de dificuldade e/ou impossibilidade de cumprir de 

forma correta, juntando novamente cópia da mesma guia, que não permite 

o encaminhamento do mandado ao setor competente. Portanto, informado 

como deveria proceder para regular andamento ao feito, preferiu fazer 

letra morta o comando judicial, tornando o feito em total abandono, já que 

não tinha como o juízo atender seu pedido, do que foi várias vezes 

notificado, no entanto, insistiu no erro, não restando outra alternativa a 

não ser a extinção da ação. Assim, REJEITO os declaratórios. Transitada 

em julgado, arquivem-se. CUIABÁ, 25 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012411-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS 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:

MARIA CLARINDA DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1012411-59.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ITAU UNIBANCO 

VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: 

MARIA CLARINDA DE ARAUJO 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. 11326372, 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, 23 de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026593-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT0016807S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIANA LOPES PADILHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1026593-50.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA 

S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: DIANA 

LOPES PADILHA Vistos. Inicialmente, conheço de parte do pleito 

ID.10194143, tendo em vista que este deve ser embasado na realidade 

processual e não de forma genérica e aleatória tal como apresentado. 

Assim, 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. 10194143, JULGO e 

DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto ao requerimento de baixa de 

bloqueio via Sistema Renajud, faço constar que não há determinação 

judicial nesse sentido. No mais, constato que não foi recolhida as custas 

processuais, motivo pelo qual, intimo o requerente para solvê-las em 15 

dias. DESCUMPRIDO, proceda o Sr. Gestor nos moldes das orientações da 

CGJ, visando ao Estado o recebimento de seu crédito, com as devidas 

anotações. Após o trânsito em julgado, arquive-se com as anotações e 

baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de julho de 2018. Paulo 

Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016290-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELEN CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1016290-74.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO RCI 

BRASIL S.A REQUERIDO: ELEN CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS 

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. 11420362 , JULGO 

e DECLARO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do CPC. Quanto ao requerimento de baixa de 

bloqueio via Sistema Renajud, faço constar que não há determinação 

judicial nesse sentido. Ante a desistência de prazo recursal, arquive-se 

com as anotações e baixas necessárias. P. I. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de 

julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1018435-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON MOURA DE SOUSA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1018435-40.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO 

GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT EXECUTADO: NILSON MOURA DE 

SOUSA Vistos. Compulsando os autos, contata-se que no ID: 12008575 a 

informação prestada pelo exequente de que houve o cumprimento do 

acordo de ID: 6841396, pugnando pela extinção do feito. Desta feita 

JULGO EXTINTA esta Ação de Execução por Quantia Certa o que faço 

com amparo legal no artigo 924, II, do Novo Código de Processo Civil. Após 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 187 de 487



o transito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas 

de praxe. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 de julho de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1033563-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948/A (ADVOGADO)

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE LIANE RODRIGUES VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1033563-66.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: JANE LIANE RODRIGUES 

VIEIRA Trata-se de Ação de Busca e Apreensão fundada no Dec.-lei 

911/69, ajuizada por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face 

de JANE LIANE RODRIGUES VIEIRA, ambas qualificadas nos autos em 

epígrafe. Da leitura da petição inicial, tem-se que o autor pretende a 

apreensão do veículo marca FORD, modelo FIESTA SEDAN FLEX KINETIC 

(CLASS/PULSE) 1.6 8V A/G 4P, ano 2010/2011, chassi 

9BFZF54P4B8118413, placa NPJ3385, cor PRATA, adquirido mediante 

Contrato de Financiamento” nº 2945029172. Em pesquisa pelo nome da 

requerida no sistema PJE, constata-se que aos 02/10/2017 o requerente 

distribuiu outra ação de busca e apreensão em face de a mesma parte 

requerida, tendo como objeto o mesmo contrato que ampara este feito, 

registrada sob o n° 1030781-86.2017.8.11.0041, em trâmite no juízo da 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário, na qual, a liminar encontra-se 

deferida. Nos termos do artigo 337, §§ 1º a 3º, do Código de Processo 

Civil, a litispendência ocorre quando se reproduz ação anteriormente 

ajuizada, com a identidade de partes, de causa de pedir e de pedido. “A 

identidade de demandas que caracteriza a litispendência é a identidade 

jurídica, quanto, idêntico os pedidos, visam ambos o mesmo efeito jurídico”.

(STJ – 1ª Seção, MS 1.163- DF-AgRg, rel. Min. José de Jesus Filho, j. 

18.12.91, negaram provimento, v.u., DJU 9.3.92, p. 2.528). Portanto, a 

extinção desta ação é a medida que se impõe. Vejamos o precedente 

jurisprudencial sobre o assunto: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - LITISPENDÊNCIA - CONFIGURAÇÃO - EXTINÇÃO 

DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 267, V, DO CPC/73. 

Configura litispendência, nos termos do art. 301, § 1º, do CPC/73, a 

existência de duas ações idênticas, isto é, com "as mesmas partes, 

mesma causa de pedir e o mesmo pedido". (TJMG - Apelação Cível 

1.0701.14.044442-6/001, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa , 

13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/05/2017, publicação da súmula em 

02/06/2017) EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - LITISPENDÊNCIA. A identidade de partes, causa de pedir e 

pedido configura a litispendência, ensejando a extinção do segundo 

processo sem julgamento de mérito. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 

1.0245.14.022488-3/001, Relator(a): Des.(a) Wagner Wilson , 16ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 22/07/2015, publicação da súmula em 

31/07/2015) Assim, em vista de a litispendência de ações, de rigor o 

decreto extintivo. Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, 

JULGO EXTINTA esta Ação de Busca e Apreensão, o que faço com 

amparo legal no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações e baixas 

de praxe. Por fim, encaminhe-se cópia da petição ID.12126265 onde o 

autor comunica composição entre as partes. P.I. Cumpra-se. CUIABÁ, 24 

de julho de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005013-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BOTELHO SOARES DOS ANJOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA HELENA GIRALDELLI OAB - MT0009141A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NORBERTO TARGINO DA SILVA OAB - SP166595 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos etc. Intime-se o requerido para proceder a adequação do contrato 

conforme julgado no prazo legal, sob pena de arcar com a perícia técnica. 

Decorrido o prazo, certifique-se, havendo manifestação, diga a parte 

autora. Ao contrário, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 25.07.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007361-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA (RÉU)

LUIZ AUGUSTO GOMES DA SILVA 63179644168 (RÉU)

 

Vistos, etc. Proceda-se penhora como postulado nos autos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 25.07.18 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012930-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR FERNANDES BEATO (EXECUTADO)

V. F. BEATO & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Faculto ao autor o levantamento do valor penhorado, 

expeça-se alvará. Após, intime-se o credor para indicar bens passíveis de 

penhora no prazo legal. Cumpra-se. Cuiabá, 25.07.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011568-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GR DISTRIBUIDORA DE CALCADOS CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se a parte requerida, na pessoa da Defensoria pública, 

para manifestar sobre adequação do contrato e após, conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25.07.18

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005698-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (REQUERIDO)

VIA CERTA FINANCIADORA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELADIO MIRANDA LIMA OAB - RJ0086235A (ADVOGADO)

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte Requerida especificar as 

provas que pretende produzir, no prazo legal.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 188 de 487



Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013750-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CITROFRUTAS COMERCIO E DISTRIBUICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS 

LTDA - ME (EXECUTADO)

EDSON CARLOS DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Homologo a desistência da penhora realizada nos autos para 

surtir seus efeitos legais. Proceda-se o levantamento expedindo o 

necessário. Proceda-se penhora on line. Cumpra-se. Cuiabá, 25.07.18

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022970-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUAIL REINALDO MONTEIRO SALGADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO OAB - MT0008920A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (RÉU)

BANCO PAN S.A. (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

RAFAEL ANTONIO DA SILVA OAB - SP0244223A (ADVOGADO)

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos, e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015945-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE A DE OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1017643-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGE BORGES MONTEZUMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON GUTEMBERG BRAVO PEREIRA OAB - MT24394/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não há como conceder a justiça gratuita ao requerido pois não 

fez comprovação de sua necessidade com documentos atualizados, como 

declaração de imposto de renda na forma de inativo e sua carteira teve 

baixa há muito tempo e ninguém vive do nada. Decorrido o prazo de 

resposta e complementação da purgação de mora, certifique-se, havendo 

complementação da mora, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 25.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032746-02.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO MUTUA DOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS 

AUTOMOTORES RODOVIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

IMPACTO MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1031112-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI OAB - MT0012029A-O (ADVOGADO)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI OAB - MT17726-O 

(ADVOGADO)

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS OAB - MT18059/O (ADVOGADO)

GELSON MENEGATTI FILHO OAB - MT8594/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIO DE OLIVEIRA ALMEIDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO DAUFENBACH OAB - MT0005325A (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022736-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 

(EXECUTADO)

WILSON MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

EDMARA TERESINHA FERNANDES DA SILVA (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, 25.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014801-36.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 
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(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

REINALDO DA SILVA NUNES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANGELICA ANAI ANGULO OAB - MT19028/O (ADVOGADO)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022651-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER MARQUES DE OLIVEIRA OAB - SP159335 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILIA CITY TOUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não havendo o recolhimento da guia de diligência, como 

indicação de oferecimento de meios, no prazo legal, certifique-se. Caso 

em que, devolva-se com as formalidades legais. Caso positivo, 

comunique-se ao Juízo Deprecante o atual andamento do feito e 

cumpra-se a referida, devolvendo-a em seguida. Cumpra-se. Cuiabá, 

25.07.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1021476-78.2017.8.11.0041

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:

SARA ALVES MARTINS JACARANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO ALVES MARTINS JACARANDA OAB - MT0010827A 

(ADVOGADO)

 

Deverá a parte autora comprovar a quitação do contrato, no prazo legal, 

sob pena de aplicação de multa diária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025187-91.2017.8.11.0041

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:

CAROLEN SPAGNOL (EXECUTADO)

JAIR SPAGNOL (EXECUTADO)

ADAIR SPAGNOL (EXECUTADO)

TEREZINHA TOSCAN SPANHOL (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora efetuar a vinculação da guia para expedição da 

certidão, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022699-32.2018.8.11.0041

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:

MAX LUIS DE ARRUDA (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 e JUNTAR O 

CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA CITADO NA INICIAL em quinze 

dias, sob pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 25.07.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022666-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA OAB - SP292207 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GLENIO CESAR MIRANDA TAQUES (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 E ACOSTAR O 

CONTRATO DITADO NA INICIAL DE FORMA LEGÍVEL em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 25.07.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022653-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Cite-se para pagar ou embargar, em quinze dias, constando todas 

às advertências previstas no artigo 700 e seguintes do CPC. Fixo os 

honorários advocatícios em 5%(cinco por cento) da causa. Consigne-se 

no mandado que caso haja pronto pagamento, estará isento de custas. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.07.18

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1034583-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL SABINO FILHO (REQUERENTE)

ANTONIO MIGUEL SABINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO TORBAY GORAYEB OAB - MT0006351A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

contestação acostada aos autos e especificar as provas que pretende 

produzir, no prazo legal. NOTA A PARTE REQUERIDA: Deverá a Parte 

Requerida especificar as provas que pretende produzir, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-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)
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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: 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 resposta de pesquisa online, no 

prazo legal de 05 (cinco) dias.

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 as informações positivas 

e/ou negativas fornecidas da Receita Federal arquivadas na pasta 

06/2018 do cartório desta vara, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023303-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DA SILVA OAB - SP88492 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DUARTE DE FREITAS (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

au tos ,  no  p razo  l ega l .  Ma t i l de  Amor im ,  Se rv ido ra , 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012870-95.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELY CRISTINA NERONE LEITE (EXECUTADO)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

au tos ,  no  p razo  l ega l .  Ma t i l de  Amor im ,  Se rv ido ra , 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024106-44.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. BORTOLOTO E CIA LTDA - ME (RÉU)

ROBERTO BORTOLOTO (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

autos, no prazo legal. Matilde Amorim, Servidora, 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013017-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSEIAS ALVES SOARES (RÉU)

 

Em face da indicação dos Correios no envelope de correspondência 

devolvida, faço proceder à intimação da parte autora para manifestar nos 

au tos ,  no  p razo  l ega l .  Ma t i l de  Amor im ,  Se rv ido ra , 

matilde.amorim@tjmt.jus.br

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 445778 Nr: 20311-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AXLON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E 

VERNIZES LTDA, EDUARDO ROSENDO DE LUCENA, IRACEMA ROSENDO 

DE LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 Edital de Intimação Penhora ME103

Prazo do Edital:20

Nome do(a,s) Intimando(a,s):Axlon Industria e Comércio de Tintas e 

Vernizes Ltda, CNPJ: 09046548000147Inscrição Estadual: 13.343.901.1; 

Eduardo Rosendo de Lucena, Cpf: 21466925884, Rg: 268.252.294 SZSP 

SP; Iracema Rosendo de Lucena, Cpf: 09121401861, Rg: 19687429-4 SSP 

MT

Descrição dos Bens Penhorados:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 719268 Nr: 14943-33.2011.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO APARECIDO GALLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo 

com Resolução de Mérito a presente ação e NÃO ACOLHO a Ação 

Embargos de Terceiro, com fulcro no que dispõe o artigo 487, I do CPC, 

pela ausência de direito. Condeno a parte embargante nas custas e 

despesas processuais, bem como, nos honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) da causa, devidamente atualizada a partir 

do ajuizamento da ação. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo, extraindo-se cópias dos julgados e da 

certidão de trânsito em julgado, acostando-as na Ação de Execução, nº 

11908-02.2010, código 431758, em apenso. Após, intime-se o autor para 

pagar a condenação em quinze dias, sob pena de penhora e multa de dez 

por cento.P. R. I.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 390154 Nr: 25589-73.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

MÉDICOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRESSA GIOVANE LUZ FERNANDES 

RODRIGUES, JUSCELINO LIMA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:18.806, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA SILIANE LUZ 

FERNANDES - OAB:13.121/MT, JOSÉ ALEXANDRE GOLEMO - 

OAB:7634/MT, LUCIANO PEDROSO DE JESUS - OAB:13.382/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 445778 Nr: 20311-57.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AXLON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E 

VERNIZES LTDA, EDUARDO ROSENDO DE LUCENA, IRACEMA ROSENDO 

DE LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 78162 Nr: 319-04.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PADRONIZADOS PCG - BRASIL MULTICARTEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRETO TRANSPORTES LTDA, EDSON 

FERNANDO SCHONS, CARLOS EDUARDO MOREIRA GARCEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL COSTA LEITE - 

OAB:6.647-B/MT

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 713823 Nr: 8629-71.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FALCÃO ESCOLTAS TRANSPORTES 

PESADOS E AGRONEGÓCIOS LTDA, IVO DIAS DA SILVA, LOURENÇO 

GONÇALVES DE QUEIROZ, ANTONIA GOMES DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - 

CUIABA - OAB:, LUDMILA DE MOURA BOURET - OAB:OAB/MT 8476

 INTIMAÇÃO A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora indicar outros bens 

passíveis de penhora do devedor aqui executado, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 755519 Nr: 7553-75.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABÁ CENTER ASSESSORIA EMPRESARIAL 

LTDA ME, LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 347433 Nr: 18000-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO BELIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE SERGIO DA SILVA 

NOGUEIRA - OAB:134836/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962-B, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestarem sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 1745/1746, no prazo de Lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1014069 Nr: 29325-89.2015.811.0041

 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): SAID BLOCOS INDÚSTRIA E COMERCIO DE 

ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA -EPP, RONDON SAID NETO, NEIDE 

ALVES DE ARRUDA YUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1063428 Nr: 52532-20.2015.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HENRIQUE MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1112705 Nr: 15809-65.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA AUXILIADORA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Requisição de Informações, acostado 

nos autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 42203 Nr: 19025-59.2001.811.0041

 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): MÁRCIA APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 192 de 487



OAB:3.825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 407737 Nr: 39006-93.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVA WILLEMAN-ME, DIVA WILEMANN, 

ARILDO GALESKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 895851 Nr: 26981-72.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D P DE OLIVEIRA ME, NILDA MARIA BORGES 

DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA À PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

Detalhamento de Ordem Judicial de Bloqueio de Valores acostado nos 

autos, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 719370 Nr: 15020-42.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO AUTOMOVEL, MANOEL ARCHANJO & 

ADVOGADOS ASSOCIADOS, GORDILHO, NAPOLITANO E CHECCHINATO 

ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBISON DELGADO AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4.482/MT, RENATO NAPOLITANO NETO - OAB:155967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDSON GLAUCO MONTEIRO 

CATELAN - OAB:14309

 Deverá o credor apresentar demonstrativo de débito atualizado com as 

verbas, no prazo legal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 357571 Nr: 27883-35.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTO DE SERVIÇOS VANDORE GOMES 

LTDA, JOÃO ROBERTO GOMES, NIDIA MARTINEIA GUERRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Jonemar Sayd Pintol, 

inscrito na OAB/MT sob o n. 18852/MT, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga relizada em 

30.05.2018, ainda não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 67705 Nr: 3414-08.1997.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORGANIZAÇÃO GERAL DE TRANSPORTES LTDA, 

ANTÔNIO GONÇALVES RIBEIRO, ESPÓLIO DE ANTÔNIO GONÇALVES 

RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOVERDI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDÊNCIO - OAB:9887-A/MT, TATIANA VILLAR PRUDENCIO - 

OAB:9887-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O

 NTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Wilson Roberto Lauer, 

inscrito na OAB/MT sob o n. 8331/MT, intimado para devolver os presentes 

autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e outras medidas 

cabíveis ao caso, tendo em vista a carga relizada em 08.05.2018, ainda 

não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 17916 Nr: 3651-42.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORGANIZAÇÃO GERAL DE TRANSPORTES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16.783/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALOISIO SANTINI PEDRO - 

OAB:242.261

 NTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Wilson Roberto Lauer, 

inscrito na OAB/MT sob o n. 8331/MT, intimado para devolver os presentes 

autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e outras medidas 

cabíveis ao caso, tendo em vista a carga relizada em 02.05.2018, ainda 

não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 20377 Nr: 10451-18.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMAFE - DISTRIBUIDORA DE MÁQUINAS E 

FERRAMENTAS LTDA., LUIZ CARLOS MIRANDA, ROSEANA DE SOUZA 

CAETANO MIRANDA, MILTIS TAYA MIRANDA, LUIZ ANTONIO MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962-B/MT, RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:18099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 NTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Rodrigo Luiz da Silva 

Rosa, inscrito na OAB/MT sob o n. 18099/MT, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga relizada em 

05.07.2018, ainda não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1088875 Nr: 5724-20.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA HELENA SILVA PARENTE - ME, 

SANDRA HELENA SILVA PARENTE, PAULO AFONSO PARENTE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO R. DOS 

SANTOS - OAB:10.028

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Wilson Roberto Lauer, 

inscrito na OAB/MT sob o n. 8331/MT, intimado para devolver os presentes 
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autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob 

pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e outras medidas 

cabíveis ao caso, tendo em vista rápida não devolvida em 09.07.2018, 

ainda não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1048549 Nr: 45734-43.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, LUIS 

ALBERTO NESPOLO, MAURO MENDES FERREIRA, VIRGINIA RAQUEL 

TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO DA SILVA CRUZ - 

OAB:6.660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10.962/MT, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:OAB/MT 3.770

 NTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Leonardo da Silva 

Cruz, inscrito na OAB/MT sob o n. 6660/MT, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga relizada em 

16.07.2018, ainda não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 212710 Nr: 1401-17.1989.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÁUREA - PROMOÇÕES PUBLICIDADE E 

REPRESENTAÇÕES, ZÊNIO SILVA, ÁUREA LÍLIA BATISTA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6.189 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, NANDA LUZ SOARES QUADROS - 

OAB:OAB/MT 19.494

 NTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dra. Nanda Luz Soares 

Quadros, inscrito na OAB/MT sob o n. 19494/MT, intimado para devolver 

os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga rápida para 

cópias relizada em 09.07.2018, ainda não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 774453 Nr: 27653-51.2012.811.0041

 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: TRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 NTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dra. Nanda Luz Soares 

Quadros, inscrito na OAB/MT sob o n. 19494/MT, intimado para devolver 

os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga rápida para 

cópias relizada em 09.07.2018, ainda não devolvido.

 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.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 774453 Nr: 27653-51.2012.811.0041

 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: TADEU RICARDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SAFRA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO DOS SANTOS MENDONÇA 

- OAB:10.064/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MICHEL DE ASSIS 

MAGALHÃES - OAB:91.045/MG

 NTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dra. Daniel Henrique de 

Oliveira Perin , inscrito na OAB/MT sob o n. 19494/MT, intimado para 

devolver os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à 

OAB/MT, e outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga 

rápida para cópias relizada em 17.07.2018, ainda não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1313727 Nr: 11768-84.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE PRADO DE ARRUDA, VALQUIRIA MAMEDE 

COSTA MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dra. Janaina Cristina de 

Avila Costa, inscrito na OAB/MT sob o n. 15112E/MT, intimado para 

devolver os presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte 

e quatro) horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à 

OAB/MT, e outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga 

rápida para cópias relizada em 19.07.2018, ainda não devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1118683 Nr: 18184-39.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFORMAX INDÚSTRIA PLÁSTICA S/A, 

JOAQUIM AUGUSTO CURVO, FLÁVIA GORI CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:6.487/MT

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Willian Khalil, inscrito 

na OAB/MT sob o n. 6487/MT, intimado para devolver os presentes autos 

na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e outras medidas cabíveis 

ao caso, tendo em vista a carga relizada em 26.06.2018, ainda não 

devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 709453 Nr: 2333-33.2011.811.0041

 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: JERONIMA MARIA NARDEZ RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - 

OAB:10112/MT, RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 
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OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Willian Khalil, inscrito 

na OAB/MT sob o n. 10112/MT, intimado para devolver os presentes autos 

na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de 

busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e outras medidas cabíveis 

ao caso, tendo em vista a carga relizada em 25.06.2018, ainda não 

devolvido.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 372567 Nr: 9031-26.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA-C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIMAR COM DE ROUPAS CALÇ. PERFUM E 

ACESS. LTDA, MARGARETH LUZIA DA PENHA RIBEIRO, CARLOS 

EDUARDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO AO ADVOGADO: Fica o Advogado Dr. Jonemar Sayd Pinto, 

inscrito na OAB/MT sob o n. 18852/MT, intimado para devolver os 

presentes autos na Secretaria da Vara no prazo de 24 (vinte e quatro) 

horas, sob pena de busca e apreensão e comunicação à OAB/MT, e 

outras medidas cabíveis ao caso, tendo em vista a carga relizada em 

28.06.2018, ainda não devolvido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1167913 Nr: 39229-02.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA PINTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE LIDIO ALVE DOS 

SANTOS - OAB:MT 20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 Vistos, etc.

Recebo os embargos de declaração, se no prazo, certifique-se.

Entretanto, analisando seus argumentos verifica-se que não são capazes 

de alterar a determinação prolatada a qual mantenho pelos seus próprios 

fundamentos, devendo ser cumprido como ali consignado, em todos seus 

termos.

Vejam que a sentença confirmada reconheceu a satisfação da obrigação 

pelos documentos apresentados pelo requerido, nada mais havendo 

pendente.

Assim, cumpra-se a referida em todos seus termos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 777514 Nr: 30881-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANASTACIO PAPA DE C FILHO ME, 

ANASTACIO PAPA DE CAMARGO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Intime-se o autor para apresentar demonstrativo de débito atualizado.

Após, conclusos para proceder penhora on line.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 747820 Nr: 45085-20.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONRAN ATAIDE BASSOS FILHO, DIORAN 

ATAIDE BASSOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRIS ALVES PONDÉ - 

OAB:13.830/MT

 Vistos, etc.

Em face do noticiado pelo leiloeiro às fls.283/284, torno sem efeito o auto 

de arrematação de fls.280/282, diante ao não pagamento do preço 

ofertado.

Intime-se o leiloeiro para informar sobre a realização da segunda hasta 

pública como especificado à fl.284. Após, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1085198 Nr: 3894-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SAN MARIANA LTDA EPP, LAURO 

RONDON BALESTEIROS, RODOLFO BENEDITO CAMPOS SARGI, JULIANA 

CAMPOS SARGI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - OAB:14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para tomar 

conhecimento da certidão negativa do Sr. Meirinho e dar prosseguimento 

ao feito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 717755 Nr: 11403-74.2011.811.0041

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->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: HSBC BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO PEREIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉA TATTINI ROSA - 

OAB:210.738 OAB/SP, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209.551/SP, 

TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11260/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devera a parte autora manifestar aos autos sobre certidão negativa do 

oficial de justiça no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1106060 Nr: 12983-66.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, TOP SHOW BAR 

AGENCIAMENTO E PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, FLAVIO AUGUSTO 

THOMPSON BERNARDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAOLA CRISTINA RIOS PEREIRA 

FERNANDES - OAB:9.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANNIELEN CHIARELLE DE 

SOUZA - OAB:12325, LIGIMARI GUELSI - OAB:12.582/MT, MARCELO 

ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - MT, PATRICIA LEDA VICARI - 

OAB:13796

 Vistos, etc.

Diante da ausência de impugnação do depósito de fl.451, conforme 

certidão de fl.454, tenho por cumprida a obrigação.

Expeça-se alvará em favor do credor, nada mais havendo a ser 
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reivindicado nos autos e após, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1133562 Nr: 24426-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZAN WALERIA SAKUMA VILLALBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1120806 Nr: 19123-19.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLODOALDO LACERDA BELCHIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Devera a parte autora manifestar aos autos sobre certidão negativa do 

oficial de justiça no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005790-12.2018.8.11.0041

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:

VERA CRUZ COMERCIO DE ELETRONICOS E MOVEIS EIRELI (RÉU)

VERA LUCIA CRUZ (RÉU)

MARCOS ANTONIO DIAS MACHADO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

João Batista Sulzbacher OAB - MT0006889A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a tempestividade do recurso de apelação, 

que é processado no efeito suspensivo. Intime-se o apelado para 

responder no prazo de Lei. Após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça, 

para apreciação. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.07.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022646-51.2018.8.11.0041

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:

BONAMI ASSESSORIA CONTABIL LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 25.07.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018427-29.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente demanda, não manifestando no feito, apesar de seu 

advogado regularmente intimado constando as advertências legais, o que 

resultou a intimação pessoal para dar prosseguimento, sob pena de 

extinção. Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar 

impulso processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi 

intimada pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas 

intimações constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco 

dias resultaria na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou 

seu advogado, deixando transcorrer o prazo assinalado sem nada 

manifestar, conforme já certificado. Vieram-me conclusos os autos, para 

decisão. É o Relatório. Fundamento. DECIDO. O presente feito encontra-se 

paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado 

qualquer impulso processual. Não há como o requerido manifestar nos 

autos, pois ainda não faz parte da relação processual. Vejam que 

Novamente e insistentemente, o advogado foi intimado para dar impulso 

processual e manteve inerte, razão pela qual a parte autora foi intimada 

pessoalmente, mas nada manifestou nos autos. As duas intimações 

constaram a advertência de que a inércia no prazo de cinco dias resultaria 

na extinção do feito, sem manifestação da parte autora ou seu advogado. 

Mais uma vez não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, 

mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado 

não estão interessados no reconhecimento do direito anunciado na 

exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da 

Lei. O processo não pode ficar perpetuamente, aguardando providências 

das partes, tanto que foi determinada a intimação da autora para 

prosseguir com o feito, sob pena de extinção. Mesmo com as 

advertências legais, a parte requerente e seu advogado continuaram 

ignorando a necessidade de dar impulso processual, concretizando sua 

falta de interesse na demanda. Diante do exposto e considerando o que 

mais dos autos consta Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no 

que dispõe o artigo 485 – II e III - § 1º do Código de Processo Civil. Custas 

e despesas processuais, pelo requerente. Revogo a liminar concedida nos 

autos. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 25.07.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1018003-50.2018.8.11.0041

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:

FLOR DE LIZ BOUTIQUE EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 25.07.18

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DDMAT DESINSETIZADORA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte somente pode postular em Juízo através de advogado, 

razão pela qual, não há como homologar acordo, considerando que a 

parte executada não possui advogado habilitado no referido. Entretanto, 

considerando que a parte executada satisfez a obrigação, conforme 

anunciado pelo credor, Julgo EXTINTO o processo com fulcro no que 

determina o artigo 924-II do CPC. Proceda-se levantamento de penhora, se 

existente. Custas pelo executado. Com o trânsito em julgado, certifique-se, 

procedendo às anotações de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 25.07.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1018467-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO JACOB DE SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA OAB - PR12347-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOTORANTIM S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1018467-74.2018.8.11.0041. AUTOR: REINALDO JACOB DE 

SANTANA RÉU: BANCO VOTORANTIM S.A. Vistos. Conclusão 

desnecessária. Sobre a documentação apresentada pelo Requerido, 

intime-se a parte Autora a manifestar-se em quinze (15) dias. Intime-se. 

Cuiabá/MT, 23 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003428-37.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARAH NUBIA PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELBERT DE PAULA RODRIGUES OAB - MG124343 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1003428-37.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: SARAH NUBIA PEREIRA DE SOUZA Vistos. Processo 

concluso pendente de providências pela Secretaria. CERTIFIQUE-SE o 

decurso de prazo para purgação da mora pela Requerida, promovendo-se 

os atos subsequentes por impulso. No mais, registre-se que foram 

prestadas informações necessárias ao MD. Relator do Recurso de Agravo 

de Instrumento n. 1006195-74.2018.8.11.0000, via malote digital. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá (MT), 23 de julho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES 

COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022336-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT0017528A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDNEA APARECIDA HERMOSA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022336-45.2018.8.11.0041 REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDNEA 

APARECIDA HERMOSA DOS SANTOS Vistos. Trata-se de incidente 

processual para cumprimento de medida de busca e apreensão deferida 

no processo n.º 7024817-90.2018.8.22.0001, em trâmite perante a 9ª Vara 

Cível da Comarca de Porto Velho/RO. Portanto, nos termos do art. 3º, 

parágrafos 12[1] e 13[2], do Decreto-lei nº 911/69, cumpra-se a decisão 

ID. 14311088, expedindo-se o competente mandado. Apreendido o bem 

móvel, encaminhem-se os autos ao Juízo originário, independente de nova 

determinação. Em cinco (05) dias, o Credor comprove o recolhimento da 

diligência do oficial de justiça. Intime-se Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de julho 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito [1] § 12. A parte 

interessada poderá requerer diretamente ao juízo da comarca onde foi 

localizado o veículo com vistas à sua apreensão, sempre que o bem 

estiver em comarca distinta daquela da tramitação da ação, bastando que 

em tal requerimento conste a cópia da petição inicial da ação e, quando for 

o caso, a cópia do despacho que concedeu a busca e apreensão do 

veículo. [2] § 13. A apreensão do veículo será imediatamente comunicada 

ao juízo, que intimará a instituição financeira para retirar o veículo do local 

depositado no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas.

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1022411-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR RAMON BEJARANO GAVILAN (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SICREDI CENTRO NORTE (EMBARGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022411-84.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: VICTOR RAMON 

BEJARANO GAVILAN EMBARGADO: SICREDI CENTRO NORTE Vistos. 

Prima facie, os Embargantes comprovem o recolhimento das custas e taxa 

de distribuição da ação, sob pena de cancelamento desta nos termos do 

art. 290, do CPC. Recolhidas as custas, certifique-se a tempestividade 

destes embargos, apensem-se aos autos da execução indicada na inicial 

e intime-se o Embargado à manifestação, em quinze (15) dias (art. 920, 

NCPC). No mais, em razão da inexistência de segurança do Juízo, nos 
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termos do art. 919, § 1°, NCPC, determino o processamento dos Embargos 

sem a suspensão do processo executivo, o que deve ser certificado nos 

autos da execução, pelo menos enquanto consolidada a segurança da 

Execução pela penhora ou outros meios. A Secretaria atente-se para o 

correto apensamento dos autos à ação principal, materialmente e 

igualmente junto ao Sistema, bem como devido cadastramento de 

procuradores constituídos em ambos os autos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá (MT), 23 de julho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022319-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON BIELA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022319-09.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE 

REQUERIDO: NELSON BIELA DA SILVA Vistos. Nos termos do Provimento 

n.º 22/2016-CGJ, intime-se o Autor a promover a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação, 

ressaltando-se que a guia está disponível no site eletrônico 

www.tjmt.jus.br no link emissão de guia eletrônica, sendo obrigatória a 

inclusão do número do processo ora distribuído. Após a emissão da guia 

ela deverá ser juntada ao processo em no máximo sessenta (60) minutos. 

Não sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no 

prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em quinze (15) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. E ainda, o Autor 

emende a inicial em quinze (15) dias, para instruí-la com os documentos 

indispensáveis a propositura da ação, qual seja: cópia do contrato de 

alienação fiduciária, legível, sob pena de indeferimento da inicial nos 

termos do parágrafo único do art. 321, CPC. Intime-se. Cuiabá/MT, 23 de 

julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022482-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO RODRIGUES DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022482-86.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: EDUARDO 

RODRIGUES DA CRUZ Vistos. Nos termos do Provimento n.º 22/2016-CGJ, 

intime-se o Autor a promover a vinculação da guia de recolhimento das 

custas e taxa judiciais de distribuição da ação, ressaltando-se que a guia 

está disponível no site eletrônico www.tjmt.jus.br no link emissão de guia 

eletrônica, sendo obrigatória a inclusão do número do processo ora 

distribuído. Após a emissão da guia ela deverá ser juntada ao processo 

em no máximo sessenta (60) minutos. Não sendo juntada a guia 

acompanhada do respectivo recolhimento no prazo estabelecido no art. 

290, do NCPC, em quinze (15) dias, haverá o cancelamento da distribuição 

da presente demanda. E ainda, o Autor emende a inicial em quinze (15) 

dias, para instruí-la com os documentos indispensáveis a propositura da 

ação, qual seja: cópia do contrato de alienação fiduciária, devidamente 

assinado pelo devedor, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do 

parágrafo único do art. 321, CPC. Intime-se. Cuiabá/MT, 24 de julho de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022363-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO JAFFET (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022363-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ADRIANO 

JAFFET Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão em que o Autor 

trouxe anexo a inicial, comprovante de envio de correspondência de 

notificação do Devedor, negativo, com a informação de que não fora 

entregue por motivo “não existe o número” (Documento ID. 14314128 – 

pág. 04). Não tendo a notificação extrajudicial sido entregue no endereço 

constante do contrato, em virtude da informação alhures, evidente o não 

cumprimento da formalidade exigida em lei, pois é indispensável o 

esgotamento dos meios para tentativa de notificação pessoal e, se for o 

caso, a intimação da devedora por edital. Por esta razão, nos termos do 

art. 321, do CPC, deve o Autor emendar a inicial em quinze (15) dias, sob 

pena de indeferimento desta. E ainda, nos termos do Provimento n.º 

22/2016-CGJ, intime-se o Autor a promover a vinculação da guia de 

recolhimento das custas e taxa judiciais de distribuição da ação. Não 

sendo juntada a guia acompanhada do respectivo recolhimento no prazo 

estabelecido no art. 290, do NCPC, em cinco (05) dias, haverá o 

cancelamento da distribuição da presente demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 

25 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022409-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADEILTON DOS SANTOS PAULA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022409-17.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO PAN S.A. 

REQUERIDO: ADEILTON DOS SANTOS PAULA Vistos. Da análise dos 

autos verifica-se que o Autor alega a inadimplência do Devedor a partir da 

parcela com vencimento em 27/11/2017, entretanto, a notificação para 

constituição em mora da devedora diz respeito a parcela diversa, cujo 

vencimento deu-se em 30/03/2018 (Documentos ID. 14320390). Assim 

sendo, concedo o prazo de quinze (15) dias para o Autor esclarecer qual 

a primeira parcela encontra-se vencida, sob pena de indeferimento da 

inicial. E ainda, deve o Autor comprovar o recolhimento das custas e taxa 

de distribuição da ação no prazo estabelecido no art. 290, do NCPC, em 

quinze (15) dias, sob pena de cancelamento da distribuição da presente 

demanda. Intime-se. Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA 

NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022570-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022570-27.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: NIVALDO DE ARAUJO Vistos. 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, 

fixo de plano os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de julho de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022715-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YNNES DA SILVA FIEL (EXECUTADO)

SUZANA DE CASSIA SILVA (EXECUTADO)

DM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022715-83.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

S.A. EXECUTADO: DM COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - 

ME, YNNES DA SILVA FIEL, SUZANA DE CASSIA SILVA Vistos. 

EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte Executada para 

efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, a contar da 

citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a presente 

execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 do NCPC, 

fixo de plano os honorários advocatícios de dez por cento (10%) do valor 

da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se que no caso de 

integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários 

advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o exequente poderá 

obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação 

das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de 

imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou 

indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. Cumpra-se na 

forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as disposições 

dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas pelo oficial de 

Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o recolhimento da 

diligencia do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, de 

14/04/2016, por meio do pagamento de guias das diligencias emitidas 

exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de julho de 

2018 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022729-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J MARQUES INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA 

(EXECUTADO)

WILSON MARQUES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1022729-67.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: BRADESCO 

LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL EXECUTADO: J MARQUES 

INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, WILSON MARQUES DA 

SILVA Vistos. EXPEÇA-SE O MANDADO EXECUTIVO, citando-se a parte 

Executada para efetuar o pagamento apontado na inicial em três (03) dias, 

a contar da citação, sob pena de penhora (NCPC, art. 829). Proposta a 

presente execução de título extrajudicial, nos termos dos arts. 797 e 798 

do NCPC, fixo de plano, os honorários advocatícios de dez por cento 

(10%) do valor da causa, a serem pagos pelo Executado, ressaltando-se 

que no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, o valor dos 

honorários advocatícios será reduzido pela metade. Caso queira, o 

exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, 

com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, 

arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828 e ss. do NCPC. 

Cumpra-se na forma do art. 829 e 830 do NCPC. Inclua-se no mandado as 

disposições dos arts. 252 usque 255, CPC/2015, para serem cumpridas 

pelo oficial de Justiça. Em quinze (15) dias, o Autor comprove o 

recolhimento das custas e taxa de distribuição da ação, sob pena de 

cancelamento desta nos termos do art. 290, do CPC e, em igual prazo 

recolha a diligencia do oficial de justiça, por meio do pagamento de guias 

emitidas exclusivamente pelo portal eletrônico do TJ/MT, sob pena de 

extinção sem julgamento do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá (MT), 25 

de julho de 2018 JOSE ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1233214 Nr: 15977-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAELSON JURANDIR BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT- 6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 Vistos.

Nos termos do art. 370, caput e paragrafo único, do CPC, entendo ser 

desnecessária ao deslinde da questão a produção além das provas 

documentais colacionadas aos autos pelas Partes, ensejando in casu o 

julgamento antecipado da lide.

 Mantenha-se o processo concluso para julgamento.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 798739 Nr: 5136-18.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DEOTTI ME, CARLOS 

ALBERTO DEOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Em consonância com os §§ 2º e 3º, do art. 3º, do CPC , designo 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO para o dia 04/09/2018 às 14h00min a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1297768 Nr: 7763-19.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOLL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON KRENZLIN BOLL - 

OAB:19.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Considerando que a parte Embargante foi devidamente intimada a 

comprovar a hipossuficiência, mas permaneceu inerte (fl. 23), não há 

alternativa senão o cancelamento da distribuição. Destarte, em 

atendimento ao Provimento n.º 82/2014-CGJ de 05/11/2014 e nos termos 

do art. 290 do CPC/2015 determino o cancelamento da distribuição.

 Sem custas já que a ausência do recolhimento desta motivou a extinção 

do processo e sem honorários, pois sequer formalizada a triangularização 

processual.

Após o transito em julgado, arquivem-se em definitivo.

Translade-se cópia desta sentença aos autos executivo principal.

 Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Cuiabá/MT, 23 de julho de 2018

JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 964006 Nr: 6513-53.2015.811.0041

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA NUNES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:1.807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA HEDVIGES MARTINS 

DE BARROS SILVA - OAB:7271/MT

 DECISÃO

Vistos.

Trata-se de Execução de Sentença promovida por MARIA HEDVIGES 

MARTINS DE BARROS SILVA em face de BANCO ITAÚCARD (fls. 98/100).

Nos termos do art. 513, caput, do CPC/2015, tratando-se de pedido de 

cumprimento de sentença de valor líquido, sendo assim determino que se 

intime o Executado na pessoa do Advogado constituído nos autos ou 

pessoalmente na ausência deste para que efetue o pagamento do 

montante apontado a fl. 99, em quinze (15) dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% sobre o valor do débito posto à Execução (art. 523, 524, 

VII e 525 todos do CPC/2015).

Fixo honorários advocatícios, específicos para a presente Execução, em 

10% sobre o valor do débito exequendo, valor que somente será devido 

se não houver o pronto pagamento pelos Executados.

Sem prejuízo, retifique-se a capa dos autos, fazendo as adequações 

necessárias, eis que agora se trata de cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 23 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATÉA NEVES COSTA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 761276 Nr: 13728-85.2012.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C F BRASIL VIEIRA E CIA LTDA - ME, 

SUZILENE ARAGÃO CARVALHO DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍULA MULLER KOENING - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Com o trânsito em julgado da sentença proferida nos autos (fl. 108), deve 

o Requerente adequar o pedido de fl. 107, nos termos do art. 536 e ss. do 

CPC, em quinze (15) dias.

Intime-se.

Cuiabá (MT), 23 de julho de 2018

 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA

JUIZ DE DIREITO

 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: EDUARDO AUGUSTO DE 

ALMEIDA - OAB:22035-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON MARTINS MELLO - 

OAB:3811/MT

 considerando irregularidade na intimação renovo ao ato nesta data: 

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.: 901553 Nr: 31004-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADFDEDMGS-MF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TFPPDM, SPDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, João Victor T. Cardoso - OAB:14.051, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU SOBRE A 

CORRESPONDENCIA DEVOLVIDA. CERTIFICO QUE NESTA DATA 

IMPULSIONO O PROCESSO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR 

PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO NCPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1240346 Nr: 18191-94.2017.811.0041

 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: ALDO LOCATELLI, ILSE BIGOLIN LOCATELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANORTE BANCO NACIONAL DO NORTE S/A, 

LUIZ CARLOS PRESTES DUARTE FILHO, LUIZ CARLOS PRESTES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA ZUCHIERI BRESSAN - 

OAB:13375

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PLINIO DE BARROS 

ARAÚJO - OAB:2.459/MT

 Certifico que, nesta data procedo a intimação dos embargados LUIZ 

CARLOS PRESTES DUARTE FILHO e LUIZ CARLOS PRESTES DUARTE, 

para no prazo de 15 dias, manifestar acerca do Embargos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 104923 Nr: 17486-24.2002.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIDROCUIABÁ - POÇOS ARTESIANOS LTDA., 

MARINÊS VILLALBA CRESQUI, CESAR CRESQUI JÚNIOR

 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: JOÃO FARIAS GOMES - 

OAB:2640, ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - OAB:6911/MT

 DESPACHO
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 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

dos Requeridos fls. 308/309, razão pela qual determino a prévia requisição 

de informações acerca dos endereços dos executados por meio dos 

Sistemas INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação dos Executados.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1071361 Nr: 55996-52.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS MINERAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

LTDA ME, DANILO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 54, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços do executado por meio dos Sistemas 

INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

No que diz respeito ao pedido do Exequente para que sejam realizadas 

consultas junto ao sistema SIEL, indefiro o pleito, pois a diligência pode ser 

realizada pela própria parte, junto ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, 

mediante o custeio das despesas da pesquisa.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação do Executado, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 954913 Nr: 2563-36.2015.811.0041

 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 BV FINANCEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELO ANSELMO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11.877

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fl. 88, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços dos executados por meio dos 

Sistemas RENAJUD e BACENJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação do Executado, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1114179 Nr: 16375-14.2016.811.0041

 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: BRADESCO CARTÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNA FERREIRA GOMES DE MIRANDA - ME 

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

da Requerida fl. 55, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços da executada por meio dos Sistemas 

INFOJUD, RENAJUD e BACENJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação da Executada.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação da Executada, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1132231 Nr: 23978-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. LIMA ALMEIDA, ANA CLAUDIA LIMA 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C N RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 455360 Nr: 26565-46.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. R. COMÉRCO DE ALIMENTOS LTDA, 

JULIANO CÉSAR ALMEIDA MONTANHA

 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:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1091710 Nr: 6909-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 201 de 487



 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA B JOR LTDA ME, JORGEM 

LUIS DOS REIS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 11.646

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 737708 Nr: 34225-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VILELA VICTOR DE OLIVEIRA, JOICE 

ADRIANE CESNIK VICTOR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, 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 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 391199 Nr: 26488-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS 

COMERCIANTES DAS EMPRESAS DE VENDAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO PEREIRA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO MALTZ SCHEIR - 

OAB:8848/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

da Requerida fl. 176, razão pela qual determino a prévia requisição de 

informações acerca dos endereços da executada por meio dos Sistemas 

INFOJUD.

Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação da Executada.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação da Executada, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 901553 Nr: 31004-61.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRIS FERREIRA POLISEL PAIM DE MELO, 

STEFANIO PAIM DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13.877/MT, João Victor T. Cardoso - OAB:14.051, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data faço a intimação da parte autora para, no prazo 

legal, manifestar acerca da correspondência devolvida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1233214 Nr: 15977-33.2017.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAELSON JURANDIR BRIANTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PÉRICLES LANDGRAF ARAÚJO 

DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT- 6.005A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BACELOS - 

OAB:14.258-A

 Informo que fica deferido vistas dos autos conforme requerido

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 893194 Nr: 25357-85.2014.811.0041

 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: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO C. DA SILVA DUARTE ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, e 344, ambos 

do CPC, cumulada com Decreto Lei nº. 911/69, declaro e consolido nas 

mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial (fls. 

05/09), cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando a venda, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado.CONDENO o Requerido ANTONIO C. DA SILVA DUARTE - ME, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, este que 

ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do 

CPC.Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros cartorários, e, não 

sendo apresentado qualquer requerimento, arquivem-se os autos, com as 

formalidades de estilo.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1070471 Nr: 55601-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICA SALVADOR TICIANEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR JOEL CARDOSO - 

OAB:3473-A/MT, ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - OAB:9749-B/MT, 

PAULO SERGIO ALMEIDA GORAYEB - OAB:1315-E/MT

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES 

os Embargos Monitórios, e, por consequência, converto em título executivo 

judicial o valor do débito pleiteado de R$ 88.364,35 (oitenta e oito mil 

trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), sobre o 

qual incidirá correção monetária pelos índices do INPC, a partir da 

atualização contratual da dívida encartada nos autos, e juros de mora de 
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1% ao mês, sem capitalização, a partir da citação (fls. 63/64).CONDENO a 

Requerida/Embargante ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o 

valor atribuído a causa, nos termos do art. 85, § 2º, incisos I a IV, do 

CPC.Prossiga-se a presente ação, em forma de feito executivo (§ 8º. do 

art. 702, do CPC).Tendo em vista que a sentença foi proferida de forma 

ilíquida, após o trânsito em julgado, deverá o credor, no prazo de 15 

(quinze) dias, promover a liquidação de sentença por cálculo, 

apresentando planilha demonstrativa de seu crédito conforme disposto 

nesta sentença, ex vi dos arts. 523, caput, e 798, I, alíneas “a” e “b”, todos 

do CPC.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1084488 Nr: 3625-77.2016.811.0041

 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 JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO JOSÉ SOUTO NETO - 

OAB:12922, ALDO MÁRIO DE FREITAS LOPES - OAB:2679/MS, 

LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA LOPES - OAB:9983/MS

 Posto isso, sem maiores delongas, e pelo mais que nos autos consta, 

JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do CPC, 

cumulada com Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas mãos do Autor o 

domínio e posse dos bens móveis, tipo trator, descrito na inicial (fls. 

04/06), cuja apreensão liminar torno definitiva, facultando-lhe a venda, 

devendo aplicar a parte final do artigo 2º do Decreto-Lei acima 

citado.CONDENO o Requerido DIEGGO BRUNO PIO DA SILVA, ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

sucumbenciais, os quais arbitram em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos 

termos do art. 85, § 8º, do CPC.Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos 

registros cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo.Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 760107 Nr: 12445-27.2012.811.0041

 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: SANDRO MARTINS MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL 

S/A, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO 

PANAMERICANO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNO LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78.069, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos da inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC, e, em consequência, 

torno definitiva a antecipação da tutela outrora concedida (fls. 37/39), para 

readequar os valores das prestações dos financiamentos pactuados ao 

limite de 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do Autor, 

respeitada a proporcionalidade de cada parcela de empréstimo, pactuado 

com cada um dos Bancos Réus, dentro do limite de 30%, depois dos 

descontos obrigatórios da Previdência Pública e IRPF, o que deve ser 

aplicado aos Requeridos na proporção do valor de cada parcela 

devida.Em face da sucumbência, CONDENO os Bancos Requeridos 

solidariamente ao pagamento das custas processuais e dos honorários 

advocatícios que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

art. 85, § 8º, do CPC.DETERMINO a remessa dos autos ao cartório 

distribuidor para proceder a alteração do polo passivo da demanda do 

quinto Requerido de Banco Panamericano S/A para Banco Pan S/A, tendo 

em vista a ocorrência de alteração na denominação social das instituições 

financeiras.Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa na distribuição, e 

arquivem-se os autos com as cautelas devidas.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 710070 Nr: 2991-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONILDO SANTO BARBIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BONINI - OAB:15297/SP

 considerando o decurso do prazo requerido, manifeste a parte credora 

em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 863243 Nr: 4216-10.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISAL ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAULIO AMERICO CARLOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANTE MARIANO GREGNANIN 

SOBRINHO - OAB:31618-A/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONSIDERANDO QUE O VALOR É INSUFICIENTE RENOVO A INTIMAÇÃO: 

intimação da parte autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos 

autos guia de diligência do Sr. Oficial(a) de Justiça, devidamente paga nos 

termos do Prov. 14/2016 CGJ e portaria Nº. 002/2017-DF.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 918671 Nr: 42511-19.2014.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL GRANT IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME, MAURICIO JANUÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEN FABIA RAK MAMUS - 

OAB:34842

 considerando o decurso do prazo requerido, manifeste o credor em cinco 

dias, requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 968613 Nr: 8556-60.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA, FLÁVIO NEVES COSTA, 

RAPHAEL NEVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOMINGAS RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 manifeste o credor requerendo o que de direito em cinco dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 93383 Nr: 1072-87.1998.811.0041

 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): JOÃO CARLOS RIVERA, MARCIA SILVA 

PEREIRA RIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO COIMBRA 

DONEGATTI - OAB:290.089 OAB/SP, EDUARDO MONTENEGRO DOTTA - 

OAB:155.456 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HARRY MAGALHÃES - 
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OAB:4960-MT

 manifeste o credor em cinco dias, requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 991299 Nr: 19137-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MÁRIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA 

MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CARLA MOURA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, 

MARCELA REGINA DE A FREITAS - OAB:OAB/MT 9.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 certifico que a parte devedora não efetuou o pagamento do débito. 

Manifeste o credor em cinco dias requerendo o que de direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 754021 Nr: 5982-69.2012.811.0041

 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: AURINEIDE MARIANO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMC - FINASA S/A, BANCO CRUZEIRO 

DO SUL S/A, BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURINEIDE MARIANO PEREIRA 

SANTOS DA SILVA - OAB:18684, CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - 

OAB:6217-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A, LUIZ RODRIGUES 

WAMBIER - OAB:14.469-A/MT, MAURI MARCELO BEVERVANÇO 

JUNIOR - OAB:PR/42.277, THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18.017/A

 Manifeste as partes sobre o retorno dos autos em 05 dias, requerendo o 

que direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 810471 Nr: 16963-26.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R.F. ROSSETTI ME, ELIO ROSSETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 404063 Nr: 35846-60.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIO JORGE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, DECORREU O PRAZO DO EDITAL, SEM MANIFESTAÇÃO 

DO REQUERIDO. CERTIFICO QUE, NESTA DATA PROCEDO A INTIMAÇÃO 

DA PARTE AUTORA PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 345863 Nr: 15960-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRESO SANTOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDÉRLISON AKERLEY DA 

SILVA - OAB:18837/MT, MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.922-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO QUE, DECORREU O PRAZO DO EDITAL, SEM MANIFESTAÇÃO 

DO RÉU. CERTIFICO QUE, PROCEDO A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA 

PARA REQUERER O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 463521 Nr: 31779-18.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. A. DE OLIVEIRA SANTOS ME, LELIS 

FONSECA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ÂNGELO DE 

MACEDO - OAB:6811-B/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.: 898583 Nr: 28777-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS FERNANDO JUNQUEIRA NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15.869

 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.: 910195 Nr: 36964-95.2014.811.0041

 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): JOSE CARLOS CORREA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA SEVERINO DA SILVA - 

OAB:12747/MT, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESDRAS SIRIO VILA REAL - 

OAB:8364, WELBER COSTA BAIMA - OAB:7870/MT

 manifeste o credor em cinco dias, requerendo o que de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 175652 Nr: 617-59.1997.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO RASCHER, ECOS CONSTRUÇÕES E 

SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:3541/MT, INALDO 

XAVIER DE SIQUEIRA SANTOS NETO - OAB:9270/MT, MARIEL 

MARQUES OLIVEIRA - OAB:6.040/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT, RODRIGO SAMPAIO DE SIQUEIRA - OAB:9259, 

SAIONARA MARI - OAB:5.225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF. PUBLICA

 manifeste o credor em cinco dias, requerendo o que de direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1006748-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA FABIANI DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARSON MONTOVANELLI OAB - SP315012 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMUS DIGITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA (RÉU)

LUIZ FERNANDO CORREA DA SILVA (RÉU)

REGIS CRISTIANO LEITE (RÉU)

INVESTIMENTOS ALCATEIA EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1006748-95.2018.8.11.0041. AUTOR: CLEUZA FABIANI DE OLIVEIRA RÉU: 

MAXIMUS DIGITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA, LUIZ FERNANDO 

CORREA DA SILVA, INVESTIMENTOS ALCATEIA EIRELI, REGIS CRISTIANO 

LEITE Vistos. Aguarde-se o deslinde do julgamento do Conflito de 

Competência (ID. 14312316), permanecendo o feito suspenso até ulterior 

deliberação em contrário. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de julho de 

2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022317-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME ROBERTO DIAS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022317-39.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

GUILHERME ROBERTO DIAS ALVES Vistos. Trata-se de ação de busca e 

apreensão com pedido liminar promovida por AYMORÉ CRÉDITO 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de GUILHERME ROBERTO 

DIAS ALVES, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 23 de julho 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022345-07.2018.8.11.0041

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:

NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 2 2 3 4 5 - 0 7 . 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: NEROWILLIAN 

DIAS DE SOUZA Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar promovida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 24 de julho 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO
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Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022349-44.2018.8.11.0041

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:

ALESSANDRA NARA GADOMSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1 0 2 2 3 4 9 - 4 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ALESSANDRA 

NARA GADOMSKI Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com 

pedido liminar promovida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em face de ALESSANDRA NARA GADOMSKI 

BRASILEIRO, objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o 

Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este 

firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos 

quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 25 de julho 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022518-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GABRIEL EPIFANIO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022518-31.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO DAYCOVAL S/A 

REQUERIDO: JOAO GABRIEL EPIFANIO DA SILVA Vistos. Trata-se de 

ação de busca e apreensão com pedido liminar promovida por BANCO 

DAYCOVAL S/A em face de JOÃO GRABRIEL EPIFANIO DA SILVA, 

objetivando a constrição de bem móvel, na qual alega o Credor a 

inadimplência contratual da parte Requerida, frisando que este firmou 

pactos com garantia de alienação fiduciária de bem móvel, aos quais 

Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada na inicial. Com a 

petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o instrumento de 

notificação para efeitos de constituição em mora da parte Devedora. Nesta 

trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, devidamente 

comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na quitação do 

débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ prescreve "A 

comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem 

alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida de busca e 

apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a inicial, 

depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. Intime-se. Cumpra-se 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018 JOSÉ 

ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022604-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FHAGNNER MADEIRA ROCHA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022604-02.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. 

REQUERIDO: FHAGNNER MADEIRA ROCHA Vistos. Trata-se de ação de 

busca e apreensão com pedido liminar promovida por BANCO HONDA S/A 

em face de FHAGNNER MADEIRA ROCHA, objetivando a constrição de 

bem móvel, na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte 

Requerida, frisando que este firmou pactos com garantia de alienação 

fiduciária de bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da 

quantia apontada na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do 

débito e o instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora 

da parte Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 

911/69, devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte 

Ré na quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 
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APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 25 de julho 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022615-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1022615-31.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA 

Vistos. Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar 

promovida por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A em face de 

ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA, objetivando a constrição de bem móvel, 

na qual alega o Credor a inadimplência contratual da parte Requerida, 

frisando que este firmou pactos com garantia de alienação fiduciária de 

bem móvel, aos quais Reclama o Autor o pagamento da quantia apontada 

na inicial. Com a petição inicial vieram o demonstrativo do débito e o 

instrumento de notificação para efeitos de constituição em mora da parte 

Devedora. Nesta trilha, nos termos do art. 3º, do Decreto-Lei nº 911/69, 

devidamente comprovada o desinteresse demonstrado pela parte Ré na 

quitação do débito, e na hipótese vertente (a Súmula nº 72 do STJ 

prescreve "A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente"), defiro liminarmente a medida 

de busca e apreensão do bem móvel descrito na exordial. Expeça-se 

mandado de busca e apreensão do bem descriminado no contrato anexo a 

inicial, depositando-se o bem em mãos dos procuradores da Instituição 

Financeira Requerente, mediante termo de compromisso, SENDO VEDADA 

A SUA RETIRADA DA COMARCA ONDE EVENTUALMENTE FOR 

APREENDIDO, NO PRAZO DA PURGAÇÃO DA MORA, ou salvo em caso 

de ordem judicial expressa, sob pena de desobediência, lavrando-se auto 

circunstanciado sobre o seu estado de conservação. Ressalte-se que se 

o bem, objeto da ação, estiver apreendido no pátio do DETRAN-MT, em 

razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser quitados para a 

sua retirada pelo Autor. Cite-se a parte Requerida para a purgação da 

mora no prazo de 05 (cinco) dias, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do 

DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 15 (quinze) 

dias, tudo a contar da execução da liminar. Defiro os benefícios do § 2º, 

artigo 212, do NCPC e se necessário, mediante a certidão do oficial de 

justiça, fica desde já autorizada a solicitação de auxilio policial para efetivo 

cumprimento da medida e/ou utilização de serviços de chaveiro para 

abertura de portas e portões, as expensas do Autor. Cumpra-se nos 

termos do art. 536, § 2º, do NCPC, ou seja, por DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA 

e inclua-se no mandado as disposições dos arts. 252 ao 255 do CPC/2015 

para serem cumpridas pelo oficial de Justiça. A expedição do mandado 

está condicionada ao efetivo recolhimento das custas e taxa judicial em 

quinze (15) dias (art. 290, do NCPC) sob pena de cancelamento da 

distribuição. Em igual prazo, o Autor comprove o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, nos termos do PROVIMENTO 14/2016, por meio do 

pagamento de guias das diligencias emitidas exclusivamente pelo portal 

eletrônico do TJ/MT, sob pena de extinção sem julgamento do mérito. 

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário Cuiabá/MT, 25 de julho 

de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015715-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAR-CLEITON AUTO REGULADORA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1015715-32.2018.8.11.0041. AUTOR: CAR-CLEITON AUTO REGULADORA 

LTDA - ME RÉU: BANCO DO BRASIL S.A Vistos. Trata-se de ação 

revisional de contrato postulada por CAR CLEITON AUTO REGULADORA 

LTDA em face de BANCO DO BRASIL S/A, em que a Autora requer a 

inversão do ônus da prova para que o Requerido apresente toda a 

movimentação bancária da sua conta corrente, por meio de planilha, com 

demonstração da evolução de contratos e respectivas taxas, tarifas, 

seguros e fórmulas cobradas respectivamente. Pois bem. Apesar das 

alegações da exordial, a Autora deve instruir o pedido inicial com o mínimo 

de documentos, possibilitado a prova do alegado. No caso, o requerimento 

para inversão do ônus da prova para determinar-se ao Requerido que 

apresente as provas alhures mencionadas, deve ser amplamente 

demonstrada a verossimilhança das alegações, já que não decorre 

automaticamente e deve ser analisada caso a caso. Acerca da aplicação 

da regra de inversão do ônus da prova orientam os precedentes do e. 

STJ: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA 

ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS DO ART. 6º, 

VIII, DO CDC VERIFICADOS (HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSIMILHANÇA). 

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. 1. No caso de relação consumerista, a inversão do ônus da prova é 

circunstância analisada caso a caso, em atendimento aos requisitos de 

verossimilhança e hipossuficiência, razão pela qual seu reexame encontra 

óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes: AREsp 237.430/SP, Rel.Min. 

Humberto Martins, DJE 19/02/2013, AREsp 183.812/SP, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DJE 12/11/2012. 2. Agravo regimental não provido. 

(AgRg no AREsp 414.819/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/03/2014, DJe 20/03/2014) PROCESSUAL 

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAL E MATERIAL. USO DE 

ANTICONCEPCIONAL INEFICAZ (CASO CONHECIDO COMO PÍLULA DE 

FARINHA). FALTA DE COMPROVAÇÃO DO USO. (...) 3. A inversão do 

ônus da prova depende da aferição, pelo julgador, da presença da 

verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor, a 

teor do art. 6º, VIII, do CDC. 4. É vedada, em sede de recurso especial, a 

análise da presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da 

prova, porquanto tal providência esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 

171.796/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, 

julgado em 25/02/2014, DJe 05/03/2014) É uníssono, portanto, o 

entendimento da Corte Superior que, para concessão da inversão do ônus 

da prova haja indiscutivelmente a verossimilhança das alegações e 

hipossuficiência, que não foram demonstradas, limitando-se os pedidos 

autorais à mera menção ao dispositivo consumerista. Ou seja, tal instituto, 

previsto no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor, é 

ope judicia, de sorte que ocorrerá mediante a constatação da 

verossimilhança da alegação ou quando se verificar que o consumidor é 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 207 de 487



hipossuficiente. Hipóteses não configuradas no caso, em que plenamente 

possível à parte autora/consumidora a produção da prova pretendida. Isto 

pois, do exame aguçado dos documentos que alicerçam a inicial, inexiste 

prova da tentativa da Autora em obter o contrato junto a instituição 

bancária por meio administrativo. Se a Autora então, apesar de ter ciência 

dos contratos em questão ao ponto de pretender revisá-los, deveria 

comprovar indiscutivelmente a verossimilhança das alegações com a 

recusa do Requerido em apresentar os referidos contratos e extratos da 

sua movimentação bancária, ou ainda, formular acordo especifico nesse 

sentido para exibição de documento ou pleitear instituto congruente com a 

conjuntura processual. Desta feita, a pretensão da Autora em inverter o 

ônus da prova para determinarmos ao Requerido que este produza provas 

em seu desfavor e indique todas as eventuais ilegalidades exigidas nos 

contratos ou no decorrer da vigência da conta bancária, é de certa forma 

uma afronta Registre-se, sobretudo, que a inversão do ônus da prova não 

se confunde com a dispensa da parte Autora de demonstrar o fato 

constitutivo do seu direito e não implica presunção de veracidade das 

afirmações constantes na inicial se a arte se limita a formular alegações 

genéricas, sem demonstrar objetivamente em que consistem as supostas 

irregularidades contratuais. No mais, tratando-se de ação revisional, na 

qual os pedidos da inicial não podem ser formulados de forma vaga, 

verifica-se que na hipótese a maior parte da peça exordial é recheada de 

generalidades sem especificação das clausulas alegadas abusivas, ou 

sem sequer, qualquer indicação dos valores controversos e 

incontroversos nas transações efetuadas por meio da conta corrente e 

que igualmente são objeto de revisão. De fato, salvo poucas exceções, o 

Código de Processo Civil não admite pedido indeterminado (CPC, art. 324) 

e pedido determinado é aquele delimitado em relação ao “que” (qualidade) 

e ao “quanto” (quantidade). Desse modo, resta inequívoco que o pedido 

não pode ser indeterminado em relação à “qualidade”, ou seja, só é 

possível, numa ação de revisão de contrato, pedir a modificação ou 

extinção de cláusulas avençadas caso devidamente especificadas, 

relegando-se à fase liquidatória exclusivamente a apuração do “quanto” 

(valor) da obrigação. Portanto, diante deste entendimento, deve a Autora 

trazer aos autos todos os contratos e extratos da movimentação da conta 

corrente, indicando e especificando individualmente o valor controverso e 

incontroverso a serem revisionados, já que é pressuposto da ação e dele 

depende a existência da causa de pedir e a própria formulação do pedido, 

em resignação ao § 2º, do art. 330, do CPC, sob pena de indeferimento da 

inicial. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – 

INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE DISCRIMINAÇÃO DAS 

CLAÚSULAS ABUSIVAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE – 

NÃO QUANTIFICADO O VALOR INCONTROVERSO – SENTENÇA MANTIDA 

- RECURSO DESPROVIDO. Nas ações que tenham por objeto a revisão de 

obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de 

bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, 

dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, 

além de quantificar o valor incontroverso do débito. (CPC, art. 330, §2º). 

Incumbe ao requerente indicar as supostas ilegalidades no caso concreto, 

pois é vedado proferir decisão específica se a parte aponta abusividades 

de forma genérica, sem especificar quais cláusulas necessitam ser 

revistas, bem como não indicou o valor considerado incontroverso. (Ap 

9630/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, 

Publicado no DJE 30/05/2017) Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de 

julho de 2018 JOSÉ ARIMATEA NEVES COSTA Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006164-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - SP0231747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALMEI DOMINGOS DE CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KATIA VALADARES SILVA OAB - MT23270/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JOSE ARIMATEA NEVES COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ SENTENÇA 

Processo: 1006164-62.2017.8.11.0041. REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: VALMEI 

DOMINGOS DE CAMPOS Vistos. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão 

com pedido liminar, proposta por DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, em desfavor de 

VALMEI DOMINGOS DE CAMPOS. Partes devidamente qualificadas e 

representadas nos autos. Alega o Autor, em suma, que firmou com o 

Requerido, Contrato de Aquisição de Consórcio Grupo 2465, Cota 116-1 

com alienação fiduciária, firmado em 11/07/2014 para aquisição de bem 

móvel, tipo veículo descrito na exordial, onde relata que o Réu deixou de 

adimplir as parcelas do financiamento pactuado, objetivando assim com a 

presente demanda a concessão de liminar para apreensão do bem 

relacionado na inicial, tornando em definitivo a medida no final, além da 

condenação das custas processuais e honorários advocatícios. Anexou 

documentos com a inicial inerentes ao feito. Em decisões interlocutórias 

(5012391 - fls. 01/02 e 8681713 – fls. 01/02), foi deferida a liminar 

pleiteada, sendo o bem apreendido e depositado em mãos dos 

representantes legais do Autor (10350437 - fl. 01). Devidamente citado o 

Requerido (10350449 - fl. 01), ofertou contestação (10668057 - fls. 

01/15), arguindo ausência de comprovação da mora, após, pugnou pelo 

pagamento das parcelas vencidas devidamente atualizadas, e por fim, 

sejam julgados improcedentes os pedidos descritos na inicial. Instada à 

parte Autora a impugnar a contestação, atendeu ao chamado (10907699 - 

fls. 01/27), alegando intempestividade da contestação e refutando 

pontualmente os argumentos defensivos, reiterando os pedidos contidos 

na inicial. Em síntese é o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. A matéria sub 

judice envolve questão unicamente de direito, de forma que passo a julgar 

de plano a lide, com supedâneo art. 355, I, do CPC, posto que 

desnecessária a produção de provas. A respeito do tema, o Superior 

Tribunal de Justiça, nos ensina: “Inexiste cerceamento de defesa se os 

fatos alegados haveriam de ser provados por documentos, não se 

justificando a designação de audiência” (STJ-3ª Turma, REsp 1.344-RJ, rel. 

Min. Eduardo Ribeiro, DJU 4.12.89); “O julgamento antecipado da lide (art. 

330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a 

instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da 

celeridade” (STJ, REsp n. 436232/ES, rel. Min. Luiz Fux, j. em 10-3-2003); 

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente 

discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização 

de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a 

necessidade de não ofender o princípio basilar do pelo contraditório” 

(STRJ-4ª Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. Athos Carneiro, j. 21.8.90, não 

conheceram, v.u., DJU 17.9.90, p. 9.514). Da Aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor Nos termos da Súmula 297, STJ, “O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a 

aplicação do CDC, por si só, não assegura a procedência dos pedidos 

formulados pelo consumidor, porquanto somente a análise de cada caso 

concreto é que se verificará eventual abusividade passível de alteração. 

O Autor arguiu a intempestividade da defesa contestatória, porém, em 

certidão (14291826 – fl. 01), relata e certifica com claridade solar que a 

peça defensiva é tempestiva. Inacolho o pedido neste particular aspecto. 

Preliminar Ausência de Comprovação da Mora Improcede a alegação de 

ausência de notificação válida do Requerido e revogação da medida 

liminar, onde alega o Autor buscou comprovar a mora do devedor através 

de simples notificação enviada ao endereço do contrato pelo Requerente. 

Compulsando detidamente os autos, observo que a comprovação da 

notificação para constituição em mora foi promovida (5007671 - fls. 01/03) 

no endereço declinado no contrato, sendo, por conseguinte, a notificação 

válida para constituir o Requerido em mora, portanto não há que falar em 

ausência de notificação ou desconhecimento da mora. Neste sentido: 

ARRENDAMENTO MERCANTIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR, NA ORIGEM, 

CONFIRMADA PELO COLEGIADO. OFENSA AO ART. 557 DO CPC/1973. 

INEXISTÊNCIA. MORA EX RE. INADIMPLEMENTO OCORRE NO VENCIMENTO 

DA PRESTAÇÃO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO. DECRETO-LEI N. 

911/1969. DEMONSTRAÇÃO DA MORA. PODE SER FEITA MEDIANTE 

PROTESTO, POR CARTA REGISTRADA EXPEDIDA POR INTERMÉDIO DO 

CARTÓRIO DE TÍTULOS OU DOCUMENTOS, OU POR SIMPLES CARTA 

REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO. EVOLUÇÃO DO 

ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL PARA SE AMOLDAR ÀS 
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ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELO LEGISLADOR. 1. A mora é causa de 

descumprimento parcial dos contratos de arrendamento mercantil e 

verifica-se quando o devedor não efetua pagamento no tempo, ou lugar 

convencionado. Com efeito, a mora constitui-se ex re, isto é, decorre 

automaticamente do vencimento do prazo para pagamento, motivo pelo 

qual não cabe qualquer inquirição a respeito do montante ou origem da 

dívida, para a aferição da configuração da mora. 2. Orienta o enunciado 

da Súmula 369/STJ que, no contrato de arrendamento mercantil (leasing), 

ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação 

prévia do arrendatário para constituí-lo em mora. Contudo, cumpre 

ressaltar que essa notificação é apenas, a exemplo dos contratos 

garantidos por alienação fiduciária, mera formalidade para a demonstração 

do esbulho e para propiciar a oportuna purga da mora (antes do 

ajuizamento da ação de reintegração de posse). 3. Por um lado, a própria 

redação atual do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969 é expressa a 

respeito de que a mora decorre do simples vencimento do prazo para 

pagamento. Por outro lado, conforme a atual redação do mencionado 

dispositivo, promovida pela Lei n. 13.043/2014, o entendimento até então 

consagrado pela jurisprudência do STJ, acerca da necessidade de 

notificação via cartório, foi considerado, por própria opção do legislador, 

formalidade desnecessária. 4. Consoante a lei vigente, para a 

comprovação da mora, basta o envio de notificação por carta registrada 

com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante no 

referido aviso seja a do próprio destinatário. Com efeito, como não se trata 

de ato necessário para a caracterização/constituição da mora que é ex re, 

não há impossibilidade de aplicação da nova solução, concebida pelo 

próprio legislador, para casos anteriores à vigência da Lei n. 13.043/2014. 

5. Com efeito, a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing 

para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e 

apreensão ou de reintegração de posse pode ser feita mediante protesto, 

por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou 

documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento em 

nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento 

seja do próprio destinatário. 6. Recurso especial provido. (REsp 

1292182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 29/09/2016, DJe 16/11/2016). Negritei Sendo assim, dúvida não 

resta, pois, que estando configurada a mora do devedor e a inadimplência 

contratual, o credor fica no direito de reaver o bem alienado, que está na 

posse direta do devedor, mas, no entanto, na posse indireta do credor. 

Inacolho a preliminar suscitada. Em face da ausência de outras questões 

instrumentais a serem enfrentadas neste processo, passo a análise do 

mérito da contenda. Pois bem. Impõe explanar que na alienação fiduciária 

em garantia dá-se a transferência do domínio do bem móvel ao credor, 

denominado fiduciário (em geral, uma financeira que forneceu o numerário 

para a aquisição), em garantia ao pagamento, permanecendo o devedor 

(fiduciante) com a posse direta da coisa. Já o domínio e a posse indireta 

passam ao credor em garantia, não se dando a tradição real, mas sim ficta 

(constituto possessório). Pois bem, no contrato de financiamento garantido 

com alienação fiduciária, a posse do bem fica com o devedor, mas a 

propriedade é do credor, conforme determina a lei (Decreto-Lei 911/69). 

Se houver inadimplemento, cabe ao credor requerer a busca e apreensão 

do bem alienado, que será deferida liminarmente, e cinco dias após a 

execução da liminar, o credor passará a ser o exclusivo possuidor e 

proprietário do bem (propriedade e posse do bem serão consolidadas no 

patrimônio do credor). Senão vejamos: “A alienação fiduciária em garantia 

é um contrato instrumental em que uma das partes, em confiança, aliena a 

outra a propriedade de um determinado bem, ficando esta parte (uma 

instituição financeira, em regra) obrigada a devolver àquela o bem que lhe 

foi alienado quando verificada a ocorrência de determinado fato.” 

(RAMOS, André Luiz Santa Cruz. Direito Empresarial Esquematizado. São 

Paulo: Método, 2012, p. 565). Vale ressaltar que o tema da presente 

demanda foi decidido em sede de recurso repetitivo, tendo o STJ firmado a 

seguinte conclusão, que será aplicado em todos os processos 

semelhantes: “Nos contratos firmados na vigência da Lei n.° 10.931/2004, 

que alterou o art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei 911/1969, compete ao 

devedor, no prazo de cinco dias após a execução da liminar na ação de 

busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida, entendida esta como 

os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial, sob pena 

de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária”. (STJ. 2ª Seção. REsp 1.418.593-MS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, julgado em 14/5/2014). (recurso repetitivo). Nesta toada, em 

contemplação aos documentos apresentados com a exordial, observa-se 

que o Autor exauriu a contento seu encargo probatório, visto que, por 

meio do contrato acostado (5007640 - fl. 01 e 5007647 - fl. 01), que as 

partes efetivamente celebraram Contrato de aquisição de Consórcio com 

Alienação Fiduciária para a aquisição de bem móvel, em que o Requerido 

encontra-se inadimplente, conforme se vislumbra com os documentos 

(5007671 - fls. 01/03). Diante de tais documentos, tenho como indiscutível 

a existência da relação jurídica entre as partes e o inadimplemento do 

Requerido, sendo consequentemente procedente o pleito autoral. Senão 

vejamos, sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. REGULARIDADE DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR 

FIDUCIANTE EM MORA. CUMPRIDOS OS REQUISITOS AO DEFERIMENTO 

DA LIMINAR. RESTRIÇÃO VEICULAR VIA SISTEMA RENAJUD. 

POSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO POR 

TERCEIROS ENQUANTO PENDENTE ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO 

EXPEDIDA PELO JUÍZO. Notificado o devedor por meio de carta recebida 

no endereço declinado na contratação, via carta registrada, resta 

comprovada a mora contratual, conforme a nova redação do artigo 2º, § 

2º, do DL nº 911 /69. Presentes os pressupostos ao deferimento da 

medida liminar. Concedida a medida expropriatória, cabe o deferimento da 

restrição veicular total, via RenaJud. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO, DE PLANO. (Agravo de Instrumento Nº 70066121898, Décima 

Terceira Câmara Cível, TJ/RS, Relator: Elisabete Correa Hoeveler, Julgado 

em 25/08/2015, Data de publicação: 27/08/2015). ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

– BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - Inadimplência da Requerida – 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para consolidar a posse e propriedade do 

bem nas mãos da Autora – Evento externo que não afasta a obrigação ao 

pagamento das parcelas avençadas – RECURSO DA REQUERIDA 

IMPROVIDO. (TJ-SP - APL: 10021582020148260196 SP, Relator: Flavio 

Abramovici, Julgamento: 04/05/2015, 35ª Câmara de Direito Privado, 

Publicação: 05/05/2015). Negritei Posto isso, e pelo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido elencado na exordial, e em 

consequência resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, 

I, do CPC, cumulada com Decreto Lei n. 911/69, declaro e consolido nas 

mãos do Autor o domínio e posse do bem móvel descrito na inicial 

(5007629 - fls. 01/12), cuja apreensão liminar torno definitiva, 

facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 2º do 

Decreto-Lei acima citado. CONDENO o Requerido VALMEI DOMINGOS DE 

CAMPOS, ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento), do valor atribuído 

a causa na forma do art. 85, § 2º, I a IV, do CPC. No mais, promova a baixa 

do gravame que recai sobre o veículo indicado na inicial, tornando-o livre 

de qualquer embaraço. Preclusa a via recursal, dê-se baixa nos registros 

cartorários, e, não sendo apresentado qualquer requerimento, 

arquivem-se os autos, com as formalidades de estilo. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 23 de julho de 2018 José Arimatéa 

Neves Costa Juiz de Direito

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1038560-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMBERTO PEDROSO DE BARROS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO 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 distribuído o Mandado de busca e apreensão/Citação para o 

Oficiala Cleide Vargas ainda PENDENTE DE CUMPRIMENTO no endereço 

RUA VEIGA CABRAL, 262, DOM AQUINO, CUIABÁ - MT, consta ainda nos 

autos a petição da parte autora de ID 13945736 indicando novo endereço , 

qual seja: AV DAS CEREJEIRAS 1 - JD INDUSTRIARIO - TANGARA DA 

SERRA - MT, e ainda anexada a referida petição consta a guia de 

pagamento para o bairro "CENTRO" em Cuiabá/MT, importa ressaltar que 

trata-se de Ação de busca e apreensão desnecessário se faz a 

expedição de Carta Precatória (Comarca de Tangará/MT) ante o contido no 

art.3º §12 do decreto 911/69, desta feita ante a guia de pagamento de 
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diligência anexada (centro), 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 a fim de indicar o endereço completo, bem como 

para proceder a expedição de ofício a Central de Mandados solicitando a 

Sra Oficiala a devolução do Mandado devidamente cumprido.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022471-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES OAB - MG0091045A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CERLIANE DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022471-57.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: CERLIANE DOS SANTOS 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, 25 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: 1022479-34.2018.8.11.0041

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:

SONIA MARIA DE FREITAS (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 2 2 4 7 9 - 3 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: SONIA MARIA 

DE FREITAS Despacho Vistos etc. Compulsando os autos verifico a 

ausência do contrato em que se funda o pedido, diante disso, intime-se o 

requerente para emendar a inicial, trazendo o contrato de n. 170429198, 

firmado entre as partes, bem como, 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. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 25 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: 1022481-04.2018.8.11.0041

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:

JEAN LOESCHKE GOMIDE (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 2 2 4 8 1 - 0 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: JEAN 

LOESCHKE GOMIDE 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, 25 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: 1022528-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS ACELINO DE OLEGARIO (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 2 2 5 2 8 - 7 5 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  E M B R A C O N 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA REQUERIDO: ELIAS ACELINO DE 

OLEGARIO 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, 25 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: 1022710-61.2018.8.11.0041

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:

GESSICA MONTEIRO DE SOUZA QUEIROZ (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 2 2 7 1 0 - 6 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1 .  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: GESSICA 

MONTEIRO DE SOUZA QUEIROZ 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, 25 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022555-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME AUGUSTO FACCENDA GUIMARAES SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022555-58.2018.8.11.0041. AUTOR: BANCO DO BRASIL S.A RÉU: 

GUILHERME AUGUSTO FACCENDA GUIMARAES SANTOS 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, 25 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada de Direito Bancário

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022724-45.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RAHAL (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022724-45.2018.8.11.0041. AUTOR: SICREDI CENTRO NORTE RÉU: 

RODRIGO RAHAL 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, 25 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: 1022566-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DI PARMA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME 

(EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA OAB - MT0011247A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (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: 

1022566-87.2018.8.11.0041. EMBARGANTE: DI PARMA INDUSTRIA E 

COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME EMBARGADO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Despacho Vistos etc. Certifique a Secretaria a 

tempestividade dos Embargos à Execução apresentados, no prazo de 05 

(cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 25 de julho de 2018. 

Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 743547 Nr: 40533-12.2011.811.0041

 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: IZABEL CLARA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC BANK BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A / MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA FLAVIA PEREIRA 

GUIMARAES - OAB:105287/MG, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - 

OAB:OAB/MG - 76696

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 89635 Nr: 3653-46.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAMERINDUS COMPANHIA DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES SATÉLITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8.506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, WILSON DE OLIVEIRA ROSA - OAB:3236-A/MT

 Certifico e dou fé, a fim de sanar as dúvidas porventura existentes 

quanto a representação processual da parte requerida que: em análise 

amiúde aos autos verifico que, consta nos autos a procuração ad judicia 

da parte requerida para os advogados Dr.Zelcy luiz Dall"acqua e Dr. 

Waldir Figueira Desto as fls 81, consta ainda o substabelecimento SEM 

RESERVA DE PODERES as fls 230 para os advogados Wladir Chechet 

Junior ; e desde com reserva de poderes para o Dr. Wilson de Oliveira 

Rosa as fls 259 dos autos, e as fls 911 consta o sustabelecimento SEM 

RESERVA DE PODERES para os advogados ROBERTO CAVALCANTI 

BATISTA, JOAQUIM FELIPE SPADONI E ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO MENDONÇA , entretanto as fls 553/554 consta o termo de 

renúncia dos advogados Roberto Cavalcanti Batista e Andressa Calvoso 

Carvalho Mendonça, desta feita verifico que não consta a renúncia do 

advogado Dr. JOAQUIM FELIPE SPADONI, nem qualquer outra 

documentação que o desconstitua do substabelecimento de fls 911, ante 

seu silêncio desde 2007, é a presente para intimá-lo para manifestar nos 

autos se representa a parte executada, no prazo de 05 (cinco) dias, 

sendo que seu silêncio importará em seu assentimento, com as 

responsabilidades da representação processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 818702 Nr: 25024-70.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECON. E CRÉDITO MÚTUO DOS PEQ. 

EMP. MICROEMP. DA BAIXADA CUIABANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDYR BISPO SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 763059 Nr: 15618-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DROGARIA MELLIN LTDA, CARLOS AMÉRICO 

MELLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 51 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, 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.

 Em seguida, voltem-me os autos em conclusão. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 853148 Nr: 55884-54.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELENICE PERES DO PINHO AGENCIA DE 

VIAGENS E TURISMO - ME, ELENICE PERES DO PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de fl. 58, defiro o pedido de fl. 61.

Cite-se os executados, por edital, nos parâmetros das alterações 

previstas no artigo 257, inciso II e parágrafo único do Código de Processo 
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Civil, com prazo de 30 (trinta) dias.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 954254 Nr: 2216-03.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HONDA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA NEVES DE ARRUDA 

CAMPOS - OAB:17268/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 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 

20/06/2018) requer de dilação de prazo ( 10 dias) cujo o lapso temporal já 

decorreu, impulsiono os autos para expedição de matéria para a imprensa 

a fim de intimar a parte REQUERIDA para manifestar no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de concordância tácita

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 459055 Nr: 28774-85.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO PRADRONIZADOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AXLON INDUSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS E 

VERNIZES LTDA, EDUARDO ROSENDO DE LUCENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAUÊ TAUAN DE SOUZA 

YAEGASHI - OAB:357590, EMERSON LUIZ MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/SP 257627, MÁRCIO PEREZ DE REZENDE - OAB:77460/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista que em análise mais amiúde aos autos verifico a não 

atualização dos dados cadastrais do patrono da parte autora ante a 

juntada de fl s52/58, desta feita impulsiono os autos para expedição de 

matéria para a imprensa a fim de intimar a parte autora da sentença de fls 

61/63, cuja parte dispositiva vem a seguir transcrita: (..)DISPOSITIVO Em 

face do exposto, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente, e 

de consequência, julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos 

artigos 924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o 

título executivo extrajudicial que lhe serve de parâmetro. Condeno o Banco 

exequente em custas processuais, mas deixo de condenar ao pagamento 

de honorários advocatícios, posto que não há patrono constituído aos 

executados nos autos. Decorrido o prazo recursal, certifique-se, dê-se 

baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas devidas. 

Fica autorizado às partes pleitearem o desarquivamento dos autos, sem 

ônus, no prazo de 06 (seis) meses da data da certidão de trânsito em 

julgado, para o devido cumprimento de sentença. P. R. I. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 778605 Nr: 32011-59.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEONTINO PINHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO RURAL, BANCO DO 

BRASIL S/A, BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:8.920-B /MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LOPES AUGUSTO - 

OAB:OAB/SP 239766, CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA - 

OAB:327.026/SP, FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - OAB:76.696, 

GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, MARCELO TOSTES DE 

CASTRO MAIA - OAB:63440 MG, NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:11.065-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - 

OAB:12.208-A OAB/MT, SERVIO TULIO DE BACELOS - OAB:14.258-A, 

THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:228213

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

tendo em vista a não atualização dos dados cadastrais do patrono da 

PARTE REQUERIDA BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A causa, impulsiono os 

autos para expedição de matéria para a imprensa a fim de intimar a 

referida parte autora da certidão de fls 448 a seguir transcrita: Nos termos 

da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos para intimar as partes do retorno dos autos do Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo de 05(cinco) dias, 

sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 731872 Nr: 28019-27.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ELIAS UGO BORGES, EDIO JUSTO 

BORGES, MARCELLO TOMBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PATRICIA PINESSO - 

OAB:9.523-MS, CARLOS EDUARDO TIRONI - OAB:PR-46256, 

FERNANDA TAGLIARI - OAB:, FERNANDA TAGLIARI - OAB:OAB/PR 

50.097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:211.648

 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 autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias quanto 

aos cálculos de fls 245/290 cujo conteúdo encontra-se devidamente 

lançado no sistemabem como quanto ao contido na petição de fls 291/294, 

sob pena de preclusão

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1098617 Nr: 9988-80.2016.811.0041

 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: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAIANE VIANA DA SILVA TAVARES 

BEZERRA

 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:

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fls. 53/54, tendo em vista que o requerente não 

esgotou os meios possíveis de busca para localizar o requerido.

Intime-se o requerente para que dê andamento no feito, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção e arquivamento.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 712259 Nr: 5342-03.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON PEREIRA RAMOS - 

OAB:9610-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/SP 128.341, THIAGO MAHFUZ VEZZI - 

OAB:228213

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte executada para pagar o débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas se houver, nos termos do 

art. 523 e parágrafos do NCPC.

Citação

Citação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003403-24.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS FERNANDES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para fornecer o endereço 

da parte requerida, já que não consta na petição inicial dos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014474-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE ALMEIDA BRAZ (AUTOR)

OSVALDO TETSUO TAMURA (AUTOR)

SUPREMO ITALIA INCORPORACOES LTDA (AUTOR)

MEIRI NAKAZORA TAMURA (AUTOR)

LUZIENNE CARRIJO FERRO BRAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS OAB - SP181721 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1014474-23.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Defiro a emenda à 

inicial com o pagamento das custas iniciais de distribuição e juntada de 

procuração. Intimem-se os requerentes para indicarem e comprovarem 

nos autos quais as unidades estão com os contratos de compra e venda 

quitados, no prazo de 15 (quinze) dias, para apreciação da tutela de 

urgência. Intime-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 25 de julho de 2018. Juiz Paulo 

de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada em Direito 

Bancario

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021155-77.2016.8.11.0041

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 BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1021155-77.2016.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – 

Homologo, para que surtam os devidos efeitos, a proposta de honorários 

do perito vinda junto ao ID 13775763 de R$ 6.000,00 (seis mil reais), cujo 

“quantum” reputo razoável e consentâneo com a complexidade do trabalho 

a ser desenvolvido. Diante da concordância do Sr. Perito quanto ao 

recebimento de seus honorários com a emissão de carta de crédito, defiro 

tal pleito. Após a realização da perícia e entrega do laudo pericial, 

expeça-se a referida carta de crédito ao Sr. Perito. II – Certifique-se o 

decurso de prazo para o requerido se manifestar quanto à decisão de ID 

9979396. III – Desde já, designo o dia 27/08/2018, às 14:00 horas para o 

início dos trabalhos periciais. Intimem-se o perito nomeado, as partes e 

seus patronos. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação. A/Cuiabá, 25 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: 1003105-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CORUJO & CIA LTDA (EMBARGANTE)

MANUEL RODRIGUEZ CORUJO (EMBARGANTE)

MARLENE ANTONIA DA SILVA CORUJO (EMBARGANTE)

JESUS RODRIGUEZ CORUJO (EMBARGANTE)

EDNA GONCALVES RODRIGUEZ (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ARLINDO DO CARMO OAB - MT3722/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1003105-32.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. Tendo em vista a 

certidão de tempestividade de ID 13854252, manifestem-se os 

embargantes sobre a Impugnação aos Embargos à Execução e 

documentos, no prazo legal. Cumpra-se. A/Cuiabá, 25 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: 1004887-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DANIEL OAB - MT0009173A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1004887-11.2017.8.11.0041. REQUERENTE: GRAN EXPRESS 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME REQUERIDO: BANCO RODOBENS 

S.A. Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Indefiro o pedido junto ao ID 

14270210, pelos fundamentos já expostos nos autos, consoante ID’s 

7355737 (contra qual teve o Agravo de Instrumento desprovido), 

12665956 e 14158760, visto que já devidamente atingida pela preclusão 

pro judicato, que proíbe ao juiz modificar questão já decidida, o que 

somente seria possível através de agravo de instrumento ou recurso de 

apelação. II – Proceda a Secretaria ao cumprimento da decisão de ID 

7355737, com a devida redistribuição aleatória deste feito ao Juízo Cível 

competente desta Comarca. Cumpra-se. Servindo a publicação esta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 25 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: 1022513-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO AUGUSTO PAES DE BARROS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022513-09.2018.8.11.0041. REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

LEANDRO AUGUSTO PAES DE BARROS SILVA Decisão Interlocutória 

Vistos etc. 1. Defiro liminarmente o pedido, por entender suficientemente 

demonstrado o periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo HYUNDAI/ CRETA PULSE PLUS 

1.6, Ano Fabricação/Modelo 2017/2018, Chassi 9BHGB811BJP039562, 

Renavam 1129002990, Placa QCB-9947, Cor BRANCO, depositando-o em 

mãos do requerente, mediante termo de compromisso, sendo vedada a 

sua retirada desta Comarca durante o prazo de purgação de mora, sob 

pena de desobediência, lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu 

estado de conservação. Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, 

estiver apreendido no pátio do Detran-MT, em razão de débitos tributários 

ou não, estes deverão ser quitados para a sua retirada. Após, cite-se a 

parte requerida para a purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, conforme a 

nova redação dos §§ 1º e 2º do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 

10.931/04, ou apresentar defesa em 15 dias. 2. Defiro somente o "caput" 

do artigo 212 do Código de Processo Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de 

arrombamento. 4. Fica autorizado o senhor oficial de justiça requisitar 

força policial. 5. Cumpra-se a presente decisão, servindo a cópia como 

mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do processo de 

Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho Nacional de Justiça. 

6. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PERMITA QUE 

QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO PERTENÇA AO PODER 

JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO DESTE MANDADO, 

PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM EXCEÇÃO DO 

REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. AT/Cuiabá, 25 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: 1022601-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OMAR FRANCISCO DO SEIXO KADRI OAB - MS7000 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE MELLO FARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022601-47.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: RODRIGO DE MELLO FARO 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 inicial proferida junto ao ID 14252008, pelo juízo 

deprecante da Comarca Campo Grande - MS, no endereço indicado junto 

ao ID 14251645, com urgência, ficando autorizado o meirinho dos 

benefícios do art. 212, do CPC. Autorizo a ordem de arrombamento. 

Autorizo, também, a utilização de reforço policial para cumprimento da 

ordem judicial, se necessário. Cumprida com êxito, devolva-se à Comarca 

de Origem, consignando as nossas homenagens. Decorrido o prazo sem o 

cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, 

devolva-se à Comarca de origem independentemente de cumprimento, 

observadas as providências pertinentes. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação. AT/Cuiabá, 25 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: 1022315-69.2018.8.11.0041

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:

MARCELINO FRANCISCO PINTO NETO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1022315-69.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARCELINO 

FRANCISCO PINTO NETO Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro 

liminarmente o pedido, por entender suficientemente demonstrado o 

periculum in mora e o fumus boni iuris, consubstanciados, 

respectivamente, nos documentos acostados à inicial e no desinteresse 

demonstrado pela parte ré na quitação do débito. Expeça-se mandado de 

busca e apreensão do bem, Marca/Modelo CHEVROLET/ CELTA LT, Ano 

Fabricação/Modelo 2011/2012, Chassi 9BGRP48F0CG258796, Placa 

HFK-7959, Cor PRATA, depositando-o em mãos do requerente, mediante 

termo de compromisso, sendo vedada a sua retirada desta Comarca 

durante o prazo de purgação de mora, sob pena de desobediência, 

lavrando-se auto circunstanciado sobre o seu estado de conservação. 

Ressalte-se que se o veículo, objeto da ação, estiver apreendido no pátio 

do Detran-MT, em razão de débitos tributários ou não, estes deverão ser 

quitados para a sua retirada. Após, cite-se a parte requerida para a 

purgação da mora no prazo de 05 (cinco) dias contados do cumprimento 

da liminar de busca e apreensão, conforme a nova redação dos §§ 1º e 2º 

do art. 3º do DL 911/69, dada pela Lei 10.931/04, ou apresentar defesa em 

15 dias. 2. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do Código de Processo 

Civil. 3. Indefiro por ora o pedido de arrombamento. 4. Fica autorizado o 

senhor oficial de justiça requisitar força policial. 5. Ressaltando que o 

requerente fornecerá os meios ao Sr. Oficial de Justiça para o devido 

cumprimento do mandado. 6. Cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como mandado, nos termos da sugestão constante do item 2.9.1 do 

processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000 do Conselho 

Nacional de Justiça. 7. DETERMINO QUE O SR. OFICIAL DE JUSTIÇA QUE 

NÃO PERMITA QUE QUALQUER PESSOA ALHEIA, OU QUE NÃO 

PERTENÇA AO PODER JUDICIÁRIO, O ACOMPANHE NO CUMPRIMENTO 

DESTE MANDADO, PRINCIPALMENTE A FIGURA DO LOCALIZADOR, COM 

EXCEÇÃO DO REFORÇO POLICIAL, SE REQUERIDA E DEFERIDA. 

AT/Cuiabá, 25 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022463-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO FIGUEIREDO RODRIGUES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL OAB - MT0017566A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1022463-80.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Em 

relação ao pedido de gratuidade da justiça, perfilho do entendimento 

uníssono do Superior Tribunal de Justiça e do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, de que é suficiente a mera afirmação do estado de 

hipossuficiência. Assim, Defiro o pedido de gratuidade da justiça. II – No 

tocante à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, compartilho do 

entendimento uníssono na jurisprudência pela aplicabilidade deste estatuto 

aos contratos bancários, nos termos da súmula n. 297 do STJ. Assim, 

Inverto o ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII do CDC. Entretanto, 

importante ressaltar que não se deve confundir a inversão do ônus da 

prova com a inversão do ônus financeiro de adiantar despesas de atos 

processuais, pois quando a lei atribui a uma das partes o ônus da prova 
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(ou permite a sua inversão), certamente não está determinando que, além 

desse ônus processual próprio, a parte contrária fique obrigada também a 

suportar as despesas de realização da prova requerida pela parte 

adversa. Pois, se a parte requer a produção da prova, tem o ônus de 

produzi-la. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. COBERTURA PELO FCVS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 6º, VIII, DA LEI 8.078/90. 

ADIANTAMENTO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. 1 "A simples inversão 

do ônus da prova, no sistema do Código de Defesa do Consumidor, não 

gera a obrigação de custear as despesas com a perícia, embora sofra a 

parte ré as consequências decorrentes de sua não-produção.(...) O 

deferimento da inversão do ônus da prova e da assistência judiciária, pelo 

princípio da ponderação, impõe que seja beneficiado o consumidor, com o 

que não cabe a orientação jurisprudencial sobre o custeio da prova 

pericial nos termos da Lei nº 1.060/50" (Res. 639.534, 2ª Seção, Min. 

Menezes Direito, DJ de 13.02.06). Precedentes das Turmas da 1ª e 2ª 

Seções. 2. Recurso especial provido”. (STJ - REsp 1073688 / MT 

/2008/0157175-3, Ministro Teori Albino Zavascki). III – Cite-se o requerido 

para, querendo, contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

consignando no mandado as advertências dos arts. 341 e 344, ambos do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cite-se. Cumpra-se. A/Cuiabá, 25 de 

julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara 

Especializada em Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009258-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES OAB - SP234123 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO MIRANDA (RÉU)

LUIZ CARLOS MIRANDA (RÉU)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS 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. 

1009258-81.2018.8.11.0041 Despacho Vistos etc. A presente demanda 

se trata de uma ação Monitória proposta por Banco Santander (Brasil) 

S.A. em face de Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S.A., 

Luiz Carlos Miranda e Luiz Antônio Miranda. Distribuída em 10/04/2018, o 

requerente pleiteia sejam pagos pelos requeridos a quantia de R$ 

753.145,29, oriundo da cédula de crédito bancário n. 

00334604290000001160 e seus seis aditamentos. O requerente menciona 

em sua exordial que à empresa requerida foi deferida a recuperação 

judicial e que esta se encontra em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de 

Cuiabá com n. 1003689-02.2018.8.11.0041. Logo, se a finalidade da 

recuperação judicial é que a Empresa promova a sua reorganização e 

obtenha o fôlego necessário para se reerguer, a continuidade desta 

demanda neste Juízo Especializado poderá frustrar os objetivos da 

recuperação judicial (em trâmite no Juízo Universal), em prejuízo, em última 

análise, da comunhão dos credores. Ademais, considerando-se que o 

colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento 

jurisprudencial no sentido de que compete ao Juízo universal da 

recuperação judicial/falimentar decidir sobre atos executivos ou 

constritivos dos bens de sociedade em recuperação e/ou falência e, com 

o fito de evitar eventuais tumultos e confusão processual a declinação da 

competência é a medida que se impõe. Vejamos a mais abalizada 

jurisprudência pátria sobre o assunto: PROCESSUAL CIVIL E COMERCIAL. 

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 

RECUPERAÇÃO. CRÉDITOS GARANTIDOS FIDUCIARIAMENTE. EXCLUSÃO 

DO PROCEDIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO 

JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. PRAZO LEGAL DE SUSPENSÃO EXTINTO. 

IRRELEVÂNCIA. 1. Ao juízo universal compete a análise do caráter 

extraconcursal das dívidas da empresa em recuperação, alegadamente 

garantidas por alienação fiduciária, bem como o exame da essencialidade, 

para as atividades da sociedade recuperanda, dos bens pretendidos pelo 

credor. 2. Cabe ao STJ, no presente incidente, apenas decidir qual dos 

juízos em conflito é o competente para deliberar acerca dos referidos 

temas. Nesse sentido, entendeu a Segunda Seção, por maioria, ao 

apreciar o CC n. 153.473/PR, em sessão realizada no dia 9/5/2018. 3. 

Subsiste a competência do juízo universal para dispor sobre bens da 

empresa recuperanda, ainda que ultrapassado o prazo legal de 

suspensão das ações e execuções contra a sociedade em dificuldade 

econômica. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no CC 

151.722/BA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA 

SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 30/05/2018) (grifo nosso) EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BENS IMÓVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

CREDOR. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DEVEDORA. EMPRESA 

EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, SEDE EM QUE OBSTADA, 

EXPRESSAMENTE, A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE DOS IMÓVEIS 

EM MÃOS DO CREDOR FIDUCIÁRIO. BENS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO DA 

ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA. DESCABIMENTO DA 

REINTEGRAÇÃO, SOB PENA DE SE INVIABILIZAR A RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS E CONSTRITIVAS. ANÁLISE. 

COMPETÊNCIA. JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO. PRECEDENTES DO 

STJ. 1. A Lei nº. 9.514/97, diploma que, dentre outras providências, 

instituiu a alienação fiduciária de coisa imóvel, garante ao credor fiduciário 

o direito de ser imitido na posse do bem, inclusive liminarmente, 

assegurando-se o prazo de 60 (sessenta) dias para a desocupação do 

imóvel. 2. Entretanto, encontrando-se a devedora fiduciária em 

recuperação judicial, e havendo expressa decisão proferida no Juízo em 

que se processa a recuperação, impedindo a consolidação dos bens 

imóveis gravados com alienação fiduciária, nas mãos da instituição 

financeira credora, impõe-se a cassação da decisão concessiva da 

liminar de reintegração de posse alusiva aos bens, sob pena de tumulto e 

confusão processual. 3. Malgrado a norma do parágrafo 3º do artigo 49 

da Lei nº. 11.101/05 excepcione da recuperação judicial os credores 

titulares da posição de proprietário fiduciário de bens imóveis, revela-se 

descabida a concessão de medida liminar de reintegração de posse que 

inviabiliza o exercício das atividades da empresa e frustra, por completo, a 

recuperação judicial que lhe foi concedida, notadamente se deferida 

dentro do prazo de suspensão a que alude a norma do §4º do artigo 6º do 

referido diploma. 4. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme 

entendimento jurisprudencial no sentido de que compete ao Juízo universal 

da recuperação judicial decidir sobre atos executivos ou constritivos dos 

bens de sociedade em recuperação. (TJMG – Agravo de Instrumento – Cv 

1.0637.17.002027-4/001, Relator(a): Des.(a) Cabral da Silva , 10ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/02/2018, publicação da súmula em 

09/03/2018) TJMT. CONFLITO DE COMPETÊNCIA, RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS EM GARANTIA POR 

CESSÃO FIDUCIÁRIA - JUÍZO ACERCA DA ESSECIABILIDADE OU NÃO DO 

BEM, ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL - CONFLITO PROCEDENTE. A competência do juízo da 

Recuperação Judicial se dá pela atração de todas as causas conexas 

capazes de atingir o patrimônio da recuperanda, ainda que versem sobre 

créditos extraconcursais, pois o exame da essencialidade ou não do bem 

ao funcionamento da empresa deve ser feito pelo juízo que reúne todas as 

informações sobe a real situação dos bens da empresa. Esta foi a 

orientação jurídica traçada pelo STJ no julgamento do Edcl nos Edcl no CC 

128.618/MT. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. (TJMT, RAI. n. 

1006435-97.2017.8.11.0000 - Relatora NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO). EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL -CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INTEMPESTIVIDADE - NÃO 

CONFIGURAÇÃO - MATÉRIA NÃO APRECIADA ANTERIORMENTE - ATOS 

EXECUTÓRIOS CONTRA O PATRIMÔNIO DA EMPRESA - COMPETÊNCIA - 

JUÍZO UNIVERSAL EM QUE SE PROCESSA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL - 

CRÉDITO CONSTITUÍDO APÓS O PROCESSAMENTO - HABILITAÇÃO DE 

CRÉDITO - DESCABIMENTO - HONORÁRIOS EM AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - MAJORAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. Verificado do caderno 

processual que a matéria trazida no recurso não foi apreciada 

anteriormente, deve ser rejeitada a preliminar de intempestividade. 

Conforme entendimento do STJ, é do juízo em que se processa a 

recuperação judicial, a competência para exercer o controle sobre atos 

executórios determinados contra o patrimônio da recuperanda, 

evitando-se que tais atos possam prejudicar o cumprimento do plano de 

recuperação (REsp 149.641/PR). Conquanto se verifique que o crédito 

exequendo seja posterior à distribuição do pedido de recuperação judicial, 

não há que se falar na necessidade de habilitação de crédito, devendo a 

execução prosseguir no juízo de origem. Entretanto, o juízo universal deve 

exercer o controle sobre os atos constritivos de patrimônio, aquilatando a 

essencialidade do bem à atividade empresarial. Não é devida a majoração 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 215 de 487



dos honorários de sucumbência no caso de agravo de instrumento, 

quando não se está diante de recurso interposto contra decisão de 1º 

grau que os tenha fixado. (TJMG – Agravo de Instrumento – Cv 

1.0699.12.002390-7/001, Relator(a): Des.(a) José Augusto Lourenço dos 

Santos, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/03/2018, publicação da 

súmula em 15/03/2018) Posto isso, DECLINO DA COMPETÊNCIA para 

processar e julgar o presente feito, e determino a remessa dos autos, com 

as nossas homenagens, ao nobre Juízo da 1ª Vara Cível - Especializada 

de Falências e Recuperação Judicial, com as devidas baixas e anotações 

necessárias neste Juízo. Cumpra-se. A/Cuiabá, 25 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: 1011824-03.2018.8.11.0041

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:

GESSICA MONTEIRO DE SOUZA QUEIROZ (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 1 1 8 2 4 - 0 3 . 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: GESSICA 

MONTEIRO DE SOUZA QUEIROZ Sentença Vistos etc. Bradesco 

Administradora de Consórcios Ltda propôs Ação de Busca e Apreensão, 

em face de Gessica Monteiro de Souza Queiroz, no entanto, requereu a 

desistência do feito junto ao ID 13412466. Em consequência, JULGO 

EXTINTA A LIDE sem resolução de mérito, com fulcro do inciso VIII do 

artigo 485, do Código de Processo Civil. Custas remanescentes, se 

houver, deverão ser arcadas pela parte autora. Deixo de oficiar ao 

DETRAN e aos órgãos de proteção ao crédito, tendo em vista, não haver 

nenhum ofício expedido por este juízo solicitando a inclusão de restrições 

àqueles órgãos. Ante a renúncia ao prazo recursal, dê-se baixa no 

distribuidor e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. P. R. I. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação. 

AT/Cuiabá, 25 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular 

da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1016566-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAUDES DE LARA PINTO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAERTI RODRIGUES DA SILVA OAB - MT16262/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOISES BATISTA DE SOUZA OAB - SP149225 (ADVOGADO)

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1016566-42.2016.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Homologo por sentença, 

para que surtam seus devidos e legais efeitos, o acordo celebrado pelas 

partes instrumentalizado junto ao ID 13860032. Em consequência, julgo e 

declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso III, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios 

conforme pactuado, e custas remanescentes, se houver, deverão ser 

arcadas pelo requerente, no entanto, inicialmente (ID 3053023) lhe foi 

deferido o pedido de assistência judiciária gratuita, ficando o mesmo isento 

do pagamento de custas processuais, nos termos do art. 12 da Lei 

1060/50. Expeça-se o competente alvará para levantamento da quantia 

depositada nestes autos em favor do patrono do requerente, diante da 

quitação do contrato e concordância das partes no acordo, conforme 

dados informados junto ao ID 14105679. 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, 25 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1015097-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS GUSTAVO DA SILVA MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1015097-87.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 

Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido 

Liminar em face de Luis Gustavo da Silva Miranda, no entanto requereu 

desistência do feito junto ao ID 14032653. 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, 25 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009550-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERTULINA MIRANDA 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 n. 

1009550-66.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Honda S/A 

propôs Ação de Busca e Apreensão com Pedido Liminar em face de 

Bertulina Miranda da Silva, no entanto requereu desistência do feito junto 

ao ID 13206260 e 13206278. 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, 25 de julho de 2018. Juiz Paulo de Toledo 

Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1012755-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO PEREIRA NETO 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. 

1012755-06.2018.8.11.0041 Sentença Vistos etc. Banco Bradesco 
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Financiamentos S/A propôs Ação de Busca e Apreensão em face de 

Diogo Pereira Neto Magalhães, no entanto requereu desistência do feito 

junto ao ID 13565341. 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, 25 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

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001945-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DOS GESTORES GOVERNAMENTAIS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Certidão de Impulsionamento CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado 

pelo art. 152, VI, c/c 203, § 4º, do CPC, impulsiono o presente feito, a fim 

de intimar o autor para, querendo, impugnar a contestação apresentada 

aos autos, no prazo de legal. Cuiabá - MT, 25 de julho de 2018. (Assinado 

eletronicamente) Sirlene Rodrigues Machado Gimenez Gestor(a) 

Judiciário(a)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 180943 Nr: 27983-29.2004.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório 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): CARLOS CARLÃO PEREIRA DO NASCIMENTO, 

ADILSON MOREIRA DA SILVA, PUBLIHOJE PROPAGANDA E COMÉRCIO 

LTDA ME, CLEVER COSTA LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:OAB/MT 5920, FELIPE DE FREIRTAS ARANTES - OAB:OAB/MT 

11.700, JOAREZ GOMES DE SOUZA - OAB:2.548/MT, LEILA VIANA 

LOPES - OAB:6.307-B/MT, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521/MT, 

RAFAEL DE FREITAS ARANTES - OAB:11.039, RODRIGO AUGUSTO 

FAGUNDES TEIXEIRA - OAB:11.363/MT

 Ante o exposto:a)- Defiro a juntada da memória de cálculo atualizada; b)- 

Certifique se o cadastro de advogados dos executados está atualizado, 

em caso negativo, proceda-se o necessário.c)- Indefiro a intimação 

pessoal dos executados na forma requerida pelo Parquet, o que deverá 

ser feita via diário oficial da justiça, nos moldes do art. 513, §2º, I, do 

CPC;d)- Intimem-se os executados, via DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuarem os pagamentos das condenações referente à multa civil, 

nos seguintes termos: Carlos Carlão Pereira do Nascimento R$ 7.226,17 

(sete mil duzentos e vinte e dois reais e dezessete centavos), Adilson 

Moreira da Silva R$ 1.621,49 (mil seiscentos e vinte e um reais e quarenta 

e nove centavos), Clever Costa Leite R$ 6.670,33 (seis mil seiscentos e 

setenta reais e trinta e três centavos) e Publihoje Propaganda e Comércio 

Ltda-ME R$ 15.677,19 (quinze mil seiscentos e setenta e sete reais e 

dezenove centavos), sob pena de incidência de multa e honorários de 

10% (dez por cento), nos moldes do art. 523, §1°, do CPC.e)- Transcorrido 

o prazo acima, certifique-se, em seguida, dê-se vista dos autos ao 

Ministério Público para requerer o que entender de direito.f)- Com o 

retorno, voltem-me os autos conclusos.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1300686 Nr: 8666-54.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCORBRÁS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDO LEITE GATASS ORRO, MINISTERIO 

PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS LUIZ KUTIANSKI - 

OAB:6850/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto:a)- O Embargante deverá, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder a emenda da inicial com a inclusão de Eldo Leite Gatass Orro no 

polo passivo, nos termos do art. 321, §1º, do CPC, sob pena de 

indeferimento;b)- Oportunizo ao Embargante, o prazo de 15 (quinze) dias, 

para recolher as custas processuais e taxa judiciária (fl. 111 do arquivo 

único gerado), sob pena de indeferimento da petição inicial;c)- No mais, 

apensem-se os presentes autos aos da Ação Civil Pública n. 

2359-55.2016.811.0041 - Id. 1081688;d)- Cumprida a determinação acima, 

ou escoado o prazo em branco, certifique-se, em seguida, retornem-me os 

autos conclusos.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1147995 Nr: 30791-84.2016.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MATO 

GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO (FAZENDA PUBLICA ESTADUAL), 

Maria Dias de Moraes e Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Gomes - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE APOLONIO 

CALLEJAS - OAB:PROC., LUIZ EDUARDO DE FIGUEIREDO ROCHA E 

SILVA - PROCURADOR DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA - 

OAB:8.834/MT, PATRYCK DE ARAUJO AYALA - OAB:6831 - PROC.EST

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos para, diante da flagrante 

inconstitucionalidade, declarar a nulidade do ato administrativo emanado 

pelo Poder Legislativo Estadual, que concedeu a indevida efetividade no 

serviço público à requerida Maria Dias de Moraes e Cruz, ao transformar 

seu emprego celetista em cargo estatutário (Ato OMD 027/90); bem como, 

declarar a nulidade, por arrastamento, de todos os atos administrativos 

subsequentes, sobretudo o Ato n.º 604/03, que enquadrou a requerida no 

cargo de “Técnico Legislativo de Nível Médio”. Condeno a requerida Maria 

Dias de Moraes e Cruz ao pagamento das custas judiciais e despesas 

processuais, deixando de condenar o Estado de Mato Grosso e 

Assembleia Legislativa de Mato Grosso, uma vez que são isentas. No 

tocante aos honorários advocatícios, deixo de fixá-los, pois incabíveis em 

ação civil pública movida pelo Ministério Público, seja ele vencedor ou 

vencido. Transitada em julgado a sentença, o Estado de Mato Grosso e a 

Assembleia Legislativa Estadual, deverão ser intimados, na pessoa de 

seus representantes legais para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

interrompam o pagamento à requerida Maria Dias de Moraes e Cruz, de 

qualquer remuneração, subsídio etc., proveniente e decorrente dos Atos 

OMD 027/90 e Ato n.º 604/03, sob pena de incidirem, pessoalmente, em 

multa diária, no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais). Comprovado o 

cumprimento da determinação acima, procedam-se as anotações 

necessárias e arquivem-se os autos.Decorrido o prazo supra sem 

qualquer manifestação, certifique-se e abra-se vista ao representante do 

Ministério Público.Publique-se.Registre-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1276662 Nr: 702-10.2018.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA SAUDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rachewski Scheir - 

OAB:16.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:1942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - 

OAB:19.535/DF
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 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, § 

4º, do CPC, remeto o feito a expedição de matéria para imprensa, a fim de 

intimar a requerente, por meio de seu advogado, para manifestar acerca 

dos documentos apresentados pelo requerido, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1276666 Nr: 706-47.2018.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NARENDRA ZENAIDE NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Rachewski Scheir - 

OAB:16.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:1942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - 

OAB:19.535/DF

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, § 

4º, do CPC, remeto o feito a expedição de matéria para imprensa, a fim de 

intimar a requerente, por meio de seu advogado, para manifestar acerca 

dos documentos apresentados pelo requerido, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 1293163 Nr: 5882-07.2018.811.0041

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR RODRIGUES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER ( BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA 

FILHO - OAB:14.760

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, LUIZ CARLOS 

STURZENEGGER - OAB:1942-A, LUIZ PAULO DA SILVA SANTOS - 

OAB:41.952/DF, RICARDO LUIZ BLUNDI STURZENEGGER - 

OAB:19.535/DF

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, § 

4º, do CPC, remeto o feito a expedição de matéria para imprensa, a fim de 

intimar a requerente, por meio de seu advogado, para manifestar acerca 

dos documentos apresentados pelo requerido, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 249003 Nr: 16387-77.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DUARTE, HOMERO FLORISBELLO DA 

SILVA, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS FILHO, JOSÉ ALVES MARTINS, 

FLÁVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES TORTORELLI, STELLA MARIS 

BRAUN MENDES PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS TEODORO J. H. 

IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT, CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VARNEI 

RODRIGUES - OAB:18.100/MT, ANA LUCIA RICARTE - OAB:4.411/MT, 

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, CESAR 

AUGUSTO MAGALHAES - OAB:3.237-B, FABÍULA L. VANI DE OLIVEIRA 

- OAB:10.887, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, 

JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JÚNIOR - OAB:6.398/MT, JULIANA 

CALLEJAS - OAB:9165-OAB/MT, LUCIANA SERAFIM DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:4.961/MT, LUCIANE INFANTINO FRANÇA - 

OAB:14.668/MT, MARCIA ARRUDA OLIVEIRA FERREIRA - OAB:OAB/MT 

12.178, MARDIN E. F. TORTORELLI - OAB:OAB/MT-4313, MARINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:16735, MARIOMÁRCIO MAIA PINHEIRO - 

OAB:4.093/MT, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12162, ROSANA DE B. 

B. P. ESPOSITO - OAB:4.531, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT, 

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - OAB:2409-A/MT

 Não havendo mais provas a serem produzidas, declaro encerrada a 

instrução processual. Diante da complexidade das questões de fato e de 

direito, converto os debates orais e memoriais escrito. Assim, nos termos 

do art. 364, § 2º, do CPC, abra-se vista ao representante do Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso, para apresentar os memoriais escritos, 

no prazo de quinze (15) dias e, após, abra-se vista a Procuradora do 

Estado, para o mesmo fim, no prazo de quinze (15) dias. Com o retorno 

dos autos, intimem-se os demais requeridos, por meio de seus advogados 

constituídos, via DJE, para o mesmo fim e no mesmo prazo, já referido.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 249003 Nr: 16387-77.2006.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON DUARTE, HOMERO FLORISBELLO DA 

SILVA, ARISTIDES SOARES DE CAMPOS FILHO, JOSÉ ALVES MARTINS, 

FLÁVIA RIBEIRO CARDOSO FERNANDES TORTORELLI, STELLA MARIS 

BRAUN MENDES PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS TEODORO J. H. 

IRIGARAY - PROC.EST. - OAB:2569/MT, CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT, RONALDO PEDRO 

SZEZUPIOR DOS SANTOS (PROCURADOR DO ESTADO) - 

OAB:6.479/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VARNEI 

RODRIGUES - OAB:18.100/MT, ANA LUCIA RICARTE - OAB:4.411/MT, 

CARLA MITIKO HONDA DA FONSECA - OAB:7.111/MT, CESAR 

AUGUSTO MAGALHAES - OAB:3.237-B, FABÍULA L. VANI DE OLIVEIRA 

- OAB:10.887, FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - OAB:14500/MT, 

FRANCISCO ANIS FAIAD - OAB:3.520/MT, HAMILTON FERREIRA DA 

SILVA JUNIOR - OAB:11322, JOÃO MARCOS FAIAD - OAB:8.500/MT, 

JOSÉ FÁBIO MARQUES DIAS JÚNIOR - OAB:6.398/MT, JULIANA 

CALLEJAS - OAB:9165-OAB/MT, LUCIANA SERAFIM DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:4.961/MT, LUCIANE INFANTINO FRANÇA - 

OAB:14.668/MT, MARCIA ARRUDA OLIVEIRA FERREIRA - OAB:OAB/MT 

12.178, MARDIN E. F. TORTORELLI - OAB:OAB/MT-4313, MARINA 

IGNOTTI FAIAD - OAB:16735, MARIOMÁRCIO MAIA PINHEIRO - 

OAB:4.093/MT, MARTA XAVIER DA SILVA - OAB:12162, ROSANA DE B. 

B. P. ESPOSITO - OAB:4.531, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - 

OAB:5.931/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948/MT, 

WESSON ALVES DE MARTINS E PINHEIRO - OAB:2409-A/MT

 “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - REINTEGRAÇÃO DE POSSE - OMISSÃO - 

INOCORRÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PRESQUESTIONAMENTO 

- INADMISSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1- Deve ser negado 

provimento aos embargos de declaração, quando ausentes os vícios 

enumerados pelo artigo 535 do CPC e a pretensão do embargante é 

rediscutir matéria já analisada e decidida. 2- O fato do voto condutor não 

ter se pronunciado expressamente quanto à todos os documentos 

acostados aos autos, não implica dizer que houve omissão, uma vez que 

o órgão julgador não está obrigado a abordar todos os fundamentos 

apresentados pelas partes, se já fundamentou sua conclusão em outros 

respaldos jurídicos.” (TJMT – Segunda Câmara Cível - ED, 118173/2014, 

DESA.CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data do Julgamento 22/10/2014, 

Data da publicação no DJE 29/10/2014). Entendo que os argumentos 

expostos não se amoldam as hipóteses previstas no art. 1.022 do Código 

de Processo Civil e, dessa forma, conheço dos embargos para julgá-los 

improcedentes, permanecendo a decisão embargada como foi publicada. 

Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 206541 Nr: 19077-16.2005.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELVIO DE OLIVEIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA OLIVEIRA - OAB:4198/MT

 Vistos etc.

Diante do retorno dos autos do Juízo ad quem e considerando que os 

pedidos foram julgados improcedentes, determino que as partes, em 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestem.

Nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Caso contrário, retornem-me os autos conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 838042 Nr: 42765-26.2013.811.0041

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDER FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO GOMES - OAB:PROM 

DE JUSTIÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX TOCANTINS MATOS - 

OAB:5483/MT, Aline Borges Guimaraes - OAB:17214-B, GABRIELA 

CRISTINA TORTOLA DA SILVA - OAB:15.945/MT, KLEBER TOCANTINS 

MATOS - OAB:4982/MT, VALESCA PRATTI DE LIMA - OAB:13.943/MT

 Ante ao exposto, conheço da ação civil pública de improbidade 

administrativa e JULGO PROCEDENTE o pedido do Ministério Público 

Estadual em desfavor do Réu Vander Fernandes, condenando-o pela 

prática de ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 11, caput 

e inciso II da Lei n. 8.429/92 c/c art. 37, caput da CF, pela conduta 

praticada em prejuízo aos princípios da legalidade, da moralidade e da 

eficiência, aplicando-lhe a pena de pagamento de multa civil no patamar de 

02 (duas) vezes a média da remuneração percebida, à época dos fatos 

pelo exercício do cargo público de Secretário de Estado de Saúde 

(16.11.2011 à 25.01.2013), com correção monetária pelos índices do INPC 

desde 10/12/2011 e juros de mora, estes últimos, à base de 1% ao mês 

desde a citação do Réu Vander Fernandes (fl. 95), ou seja, desde 

05/05/2014 (data da juntada aos autos do mandado de citação cumprido – 

fl. 03). A multa reverterá ao Estado de Mato Grosso (art. 18 da Lei n. 

8.429/92).Condeno, ainda, o Réu Vander Fernandes ao pagamento das 

custas e despesas processuais, deixando de aplicar a condenação em 

relação aos honorários advocatícios, por serem incabíveis ao Ministério 

Público.Transitada em julgado a sentença, oficiem-se às Administrações 

Federal, Estadual e Municipal quanto às determinações pertinentes, sem 

prejuízo do cadastramento do nome do Réu Vander Fernandes no 

“Cadastro Nacional dos Condenados por Improbidade – CNJ”.No tocante à 

multa civil, remetam-se os autos ao contador judicial para liquidação de 

sentença, que se fará por simples cálculos, com base nas determinações 

acima consignadas, donde será apurado o montante exato da 

condenação.Publique-se. Registre-se. Intimem-se, inclusive o Estado de 

Mato Grosso. Cumpra-se, arquivando os autos, uma vez transitada em 

julgado esta sentença.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 280383 Nr: 6090-74.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, NIVALDO DE ARAÚJO, GUILHERME 

DA COSTA GARCIA, GERALDO LAURO, JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ 

QUIRINO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, ROBERTO APARECIDO TURIN - 

OAB:PROMOTOR JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE DE SANDRO NERY 

FERREIRA - OAB:5.768/MT, JORGE AURÉLIO ZAMAR TAQUES - 

OAB:4.700/MT, LEILA VIANA LOPES - OAB:6307-B, MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, MARIO RIBEIRO DE 

SÁ - OAB:2.521/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, 

RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - OAB:26.966/DF, 

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar a advogada 

ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB/SP 130011 a devolver 

em Juízo os autos 6090-74.2007.811.0041 - Cód. 280383, no prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

§4º do art. 107 c/c art. 234, ambos do CPC, tendo em vista que o processo 

encontra-se em carga além do prazo legal, haja vista que os autos foram 

retirados para obtenção de cópias, conforme prescreve o § 3º do art. 107 

do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 275017 Nr: 4406-17.2007.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO RIVA, HUMBERTO MELO 

BOSAIPO, GUILHERME DA COSTA GARCIA, NASSER OKDE, JURACY 

BRITO, GERALDO LAURO, JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO 

PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, PROMOTORIA PUBLICA DE MATO GROSSO - 

OAB:NUCLEO CPA, ROBERTO APARECIDO TURIN - OAB:PROMOTOR 

JUSTIÇ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292/MT, ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - 

OAB:OAB/SP 314946, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - 

OAB:5.768/MT, AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 20927/O MT, AMIR SAUL 

AMIDEN - OAB:20.927/MT, FELIPE NOBREGA ROCHA - OAB:286.551/SP, 

GEORGE ANDRADE ALVES - OAB:250.016/SP, IVO MARCELO SPINOLA 

DA ROSA - OAB:13731/MT, JOAO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - 

OAB:, JOÃO BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607-MT, JOÃO 

VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - OAB:14.051/MT, JORGE AURELIO 

ZAMAR TAQUES - OAB:4700, LEILA VIANA LOPES - OAB:6.307-B/MT, 

LEILA VIANA LOPES - OAB:6307-B, LUISA VILLAR DE QUEIROZ 

MILANI - OAB:15.103/E, MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2.521/MT, 

MUDROVITSCH ADVOGADOS - OAB:2037/12, PAULO CESAR ZAMAR 

TAQUES - OAB:4.659/MT, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659/MT, RODRIGO DE BITTENCOURT MUDROVITSCH - 

OAB:26.966/DF, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O, RONALDO 

DE CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:15.626/MT, ROSANGELA DE 

CASTRO FARIAS SANTOS - OAB:130011, TOMÁS ROBERTO 

NOGUEIRA - OAB:4464-A/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar a advogada 

ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS OAB/SP 130011 a devolver 

em Juízo os autos 4406-17.2007.811.0041 - Cód. 275017, no prazo de 24 

horas, sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do 

§4º do art. 107 c/c art. 234, ambos do CPC, tendo em vista que o processo 

encontra-se em carga além do prazo legal, haja vista que os autos foram 

retirados para obtenção de cópias, conforme prescreve o § 3º do art. 107 

do CPC.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1021260-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ROSANA SOUZA PIRES GONCALVES (REQUERENTE)

VALQUIR JOSE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Júlio César de Oliveira OAB - MT0008312S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021260-83.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ROSANA SOUZA PIRES 

GONCALVES, VALQUIR JOSE GONCALVES Vistos etc. Intime-se o ilustre 

subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, retificando o 

valor da causa para que atenda ao proveito econômico buscado com a 

presente demanda, bem como, recolher as custas remanescentes, sob 

pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1021822-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IRIS DAS FLORES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch OAB - MT8428/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021822-92.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA IRIS DAS FLORES 

Vistos etc. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial, proposto perante este 

juízo por Maria Iris das Flores, devidamente qualificada nos autos. Busca a 

requerente o levantamento dos valores deixados pelo de cujus Carlos 

José de Morais, referentes a saldo de FGTS e PIS/PASEP. Observando-se 

os documentos colacionados ao processo, e conforme a certidão de óbito 

constante do Id. 14255348, têm-se informações de que o falecido deixou 

bens a inventariar. O levantamento de valores depositados em conta 

bancária é autorizado pela Lei n. 6.858-1980, desde que não hajam outros 

bens a inventariar, conforme dispõe seu art. 2º: “O disposto nesta Lei se 

aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, 

recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a 

inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança 

e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do 

Tesouro Nacional.” Diante do exposto, intime-se o Ilustre subscritor da 

exordial, para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, a fim de 

que esclareça quanto aos bens sujeitos a inventário, conforme consta na 

certidão de óbito do de cujus, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1020507-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANI GARBULHA DO PRADO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAN DANIEL PERON OAB - MT0007635A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEI GREGORIO CIDRAM (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1020507-29.2018.8.11.0041. AUTOR: GIOVANI GARBULHA DO PRADO 

RÉU: ROSILEI GREGORIO CIDRAM Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor 

da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, colacionando aos autos 

cópia da sentença e/ou escritura pública do acordo firmado entre as 

partes, tendo em vista que o documento constante do Id. 14094345, não 

atinge a finalidade pretendida, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1022062-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI APARECIDA FURTADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONEI LARA MONTEIRO DA SILVA OAB - MT16542 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA RODRIGUES FURTADO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1022062-81.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARLI APARECIDA FURTADO 

REQUERIDO: VANDA RODRIGUES FURTADO Vistos etc. Intime-se o ilustre 

subscritor da exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, colacionando 

aos autos a certidão de óbito do esposo da curatelanda, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de julho de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1021784-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MURRA DELATORRE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME PEDROSO DA COSTA RIBEIRO OAB - MS13389 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOPHIA PAULINO DELATORRE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JESSICA PAULINO OAB - 038.991.141-08 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021784-80.2018.8.11.0041. AUTOR: RODRIGO MURRA DELATORRE RÉU: 

SOPHIA PAULINO DELATORRE REPRESENTANTE: JESSICA PAULINO 

Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da peça exordial para emendá-la, 

em 15 (quinze) dias, retificando o valor da causa, conforme dispõe o art. 

292, III do CPC, bem como, colacionar aos autos a certidão de nascimento 

da infante Sophia, comprovante de endereço e declaração de 

hipossuficiência do autor, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 18 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021749-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ZANOTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA OAB - MT0007481A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARYSSA EMANUELLE AGUIAR ZANOTA (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021749-23.2018.8.11.0041. AUTOR: ANDRE ZANOTA RÉU: LARYSSA 

EMANUELLE AGUIAR ZANOTA Vistos etc. Intime-se o ilustre subscritor da 

exordial, para emendá-la, em 15 (quinze) dias, retificando o valor da 

causa, conforme dispõe o art. 292 do CPC, sob pena de indeferimento. 

Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010409-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMMANUEL JOSE DUAILIBI BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA OAB - MT0013282A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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DIOGO DA CUNHA SERRA (INVENTARIADO)

MARIA MARCIA ANTUNES DA CUNHA SERRA (INVENTARIADO)

MARCIA GABRIELLE DA CUNHA SERRA (INVENTARIADO)

JANAINA DA CUNHA SERRA (INVENTARIADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL OAB - MT0008364A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

AYRTON CANAVARROS SERRA (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1010409-19.2017.8.11.0041 REQUERENTE: EMMANUEL JOSE DUAILIBI 

BARBOSA INVENTARIADO: DIOGO DA CUNHA SERRA, JANAINA DA 

CUNHA SERRA, MARCIA GABRIELLE DA CUNHA SERRA, MARIA MARCIA 

ANTUNES DA CUNHA SERRA Vistos etc. Intimem-se as partes, por meio 

de seus ilustres advogados, para que, se manifestem, em 05 (cinco) dias, 

acerca do interesse no prosseguimento da presente ação, comprovando o 

encerramento e/ou arquivamento do inventário extrajudicial, sob pena de 

extinção. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1024753-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURIANY GIMENEZ PIERRI (AUTOR)

M. A. G. P. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARIOMAR VARZEAGRANDINO LEITE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1024753-05.2017.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se a cerca da certidão do oficial de justiça, 

no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 25 de julho de 2018 Katiúscia Marcelino 

Correia Gestora Judiciária (assinado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015115-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIS BOHNS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LUIS BOHNS RIBEIRO OAB - MT5.409 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MONALISA ALVES SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA OAB - MT0005746A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1015115-11.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono este 

processo para INTIMAR A PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, 

via Diário da Justiça Eletrônico, para, querendo, apresentar IMPUGNAÇÃO 

À CONTESTAÇÃO ofertada, TEMPESTIVAMENTE, nos autos, no prazo de 

15 dias. CUIABÁ, 25 de julho de 2018 (assinado digitalmente) Katiúscia 

Marcelino Correia Gestora Judiciária

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009791-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA DINIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT0004102A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUILDA RODRIGUES (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1009791-40.2018.8.11.0041 REQUERENTE: MARIA CRISTINA DE OLIVEIRA 

DINIZ INVENTARIADO: EDUILDA RODRIGUES Vistos etc. Indefiro o pedido 

constante do id 14186841, eis que, se trata de providência da parte. 

Intime-se a parte autora, para dar cumprimento, integral a decisão do id 

13595253, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023721-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS BEZERRA (AUTOR)

RENATTA LOYSE DE FREITAS BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA REWEL BEZERRA (RÉU)

TANIA MARIZA REWEL BEZERRA (RÉU)

FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA (RÉU)

FABIANE REWEL BEZERRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA OAB - MT19198/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1023721-62.2017.8.11.0041 AUTOR: MARCELO MARTINS BEZERRA, 

RENATTA LOYSE DE FREITAS BEZERRA RÉU: FRANCISCO DE ASSIS 

BEZERRA, TANIA MARIZA REWEL BEZERRA, ANDREA REWEL BEZERRA, 

FABIANE REWEL BEZERRA Vistos etc. Intime-se os requeridos, para 

manifestarem-se, acerca da contra proposta apresentada no id 14362966, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 

de julho 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.: 1137234 Nr: 26206-86.2016.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CHARLE LIMA DOS ANJOS - 

OAB:13442-E, COSME BOMFIM DE AZEVEDO JUNIOR - OAB:17688/MT, 

EDMAR ALVES DE AZEVEDO JÚNIOR - OAB:13952/B, JÚLIO CÉSAR DE 

OLIVEIRA - OAB:8312-A/MT, SOFIA ALEXANDRA MASCARENHAS - 

OAB:7102-B

 Código 1137237

 Vistos etc.

INTIME-SE a parte autora para que, se manifeste, em 05 (cinco) dias, 

acerca dos documentos juntados pelo demandado (fls.390/398).

Após, vista ao douto Ministério Público e, conclusos para sentença.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 23 de julho de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 336265 Nr: 7091-60.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 
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de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. M. A. V., MÁRCIA MARIA MORAES DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNELO JOSEBEL RIBAS VEDANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:15.912/MT, ANTONIO JOÃO DOS 

SANTOS - OAB:10408, LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - 

OAB:7174/MT, TAINÁ MIRANDA DE ALCÂNTARA - OAB:OAB/MT 

15.783

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ATILA KLEBER 

OLIVEIRA SILVEIRA, para devolução dos autos nº 

7091-60.2008.811.0041, Protocolo 336265, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028178-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ETELVINA CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DELSONY DOMINGOS DOS 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 1028178-40.2017.8.11.0041 – PJE 

Espécie: [Dissolução] Parte Autora: ETELVINA CARDOSO DOS SANTOS 

PARTE RÉ: DELSONY DOMINGOS DOS SANTOS INTIMANDO(A, S): 

DELSONY DOMINGOS DOS SANTOS DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

10/09/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 937,00 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: ETELVINA CARDOSO DOS SANTOS interpôs a 

presente Ação de Divórcio Litigioso em face de DELSONY DOMINGOS 

DOS SANTOS requerendo a dissolução do casamento. DESPACHO: Vistos 

etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98 do CPC. 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Indefiro, por ora, o 

pedido de realização da citação do requerido 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, determino que, se promovam buscas, junto 

aos Sistemas conveniados, visando a obtenção das informações, em 

relação ao endereço do demandado Delsony Domingos dos Santos, CPF: 

424.454.341-49, filho de Valdemar Palmeira dos Santos e Sebastiana 

Domingas de Souza Santos. 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 a busca 

reste positiva, cite-se a parte requerida, para que, no prazo de 15 dias, 

apresente contestação, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos alegados na inicial. 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 do 

requerido, conforme disciplina o art. 72, II do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

12 de setembro de 2017. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito. Vistos etc. Tendo em vista que, a tentativa 

de localização do requerido restou inexitosa (id. 12753311 ), cumpra-se a 

integralidade da decisão do id.9826394, no que tange à citação por edital 

e, demais providências. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de abril 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, 16 de julho de 2018 . Katiúscia Marcelino Correia Gestora 

Judiciária (assinado digitalmente)

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1025670-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. P. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA PEREIRA OAB - 604.279.141-91 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NOILSON DA SILVA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Autos nº 1025670-24.2017.8.11.0041 – PJE 

Espécie: [Alimentos] Parte Autora: I.P. S., REPRESENTANTE: MARIA 

APARECIDA PEREIRA PARTE RÉ: NOILSON DA SILVA INTIMANDO(A, S): 

NOILSON DA SILVA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 21/08/2017 

VALOR DA CAUSA: R$ 639,02 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 junho/2017 a abril/2018, no valor de R$ 

2.519,36 (dois mil quinhentos e dezenove reais e trinta e seis centavos), 

provar que o fez ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de 

prisão (CPC, art. 528 §1º). RESUMO DA INICIAL: I. P. S., representado por 

sua Genitora, MARIA APARECIDA PEREIRA interpôs a presente ação de 

Execução de Alimentos contra NOILSON DA SILVA, requerendo o 

pagamento do valor de R$ 639,02 (seiscentos e trinta e nove reais e dois 

centavos), referentes às parcelas em atraso de junho/2017, julho/2017 e 

agosto/2017, bem como, as prestações que vencerem no curso da 

presente ação, sob pena de prisão. DESPACHO: "Vistos etc. Ante às 

informações do id. 12926944, determino que se promovam buscas, por 

meio dos Sistemas conveniados, visando a obtenção do endereço do 

devedor NOILSON DA SILVA - CPF: 025.524.601-35. Caso a busca reste 

positiva, intime-se o executado pessoalmente, para, em 03 (três) dias, 

pagar o débito exequendo, correspondente aos meses de junho/2017 a 

abril/2018, totalizando R$ 2.519,36 (dois mil quinhentos e dezenove reais e 

trinta e seis 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 do 

requerido, conforme disciplina o art. 72 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 

de abril 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, 25 de julho de 2018 

(assinado digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002452-64.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIELTON BENEDITO SILVA OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Autos nº 1002452-64.2017.8.11.0041 – PJE 

Espécie: [Alimentos] Parte Autora: FABIELTON BENEDITO SILVA OLIVEIRA 

PARTE RÉ: ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA INTIMANDO(A, S): 

ANTONIO GONCALVES DE OLIVEIRA DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 

31/01/2017 VALOR DA CAUSA: R$ 1.659,62 FINALIDADE: INTIMAÇÃO 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, PAGAR O DÉBITO, no valor de R$ 

1.929,05 (hum mil, novecentos e vinte e nove reais e cinco centavos), no 

prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver (art. 523, 

caput, do CPC), 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento integral do 
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quantum devido, voluntariamente, será expedido, desde logo, mediante 

prévia apresentação de demonstrativo do débito discriminado e atualizado 

(art. 524 do CPC), mandado de penhora e avaliação, para penhora de 

tantos bens quantos bastem para pagamento do valor devido/executado, 

(§3º do art. 523 do CPC), em observância inclusive dos bens que tiverem 

sido indicados pelo exequente (art. 524, VII, CPC). 3. O Executado poderá 

apresentar IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) dias, nos próprios 

autos, após o término do prazo para o pagamento voluntário, 

independentemente de nova intimação, nos termos do art. 525 do CPC. 4. 

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita ao 

advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele 

pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado 

será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. O disposto no § 

1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do 

executado, que se reputa intimado. Considera-se realizada a intimação a 

que se refere o § 2º quando o executado houver mudado de endereço 

sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo 

único do art. 274. (art. 841 e §§ do CPC). 5. Recaindo a penhora sobre 

bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do 

executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de 

bens (art. 842 do CPC). RESUMO DA INICIAL: FABIELTON BENEDITO 

SILVA OLIVEIRA interpôs a presente ação de Execução de Alimentos 

contra ANTONIO GONÇALVES DE OLIVEIRA, requerendo o pagamento do 

valor de R$ 1.659,62 (mil, seiscentos e cinquenta e nove reais e sessenta 

e dois centavos, referentes às parcelas em atraso, sob pena de penhora. 

DESPACHO: "Vistos etc. Em atenção ao requerimento do id.11995150, 

determino que, se promovam buscas, por meio dos Sistemas 

Conveniados, inclusive MTE, a fim de localizar o endereço atualizado do 

requerido Antônio Gonçalves de Oliveira, CPF: 394.070.980-87. Caso a 

busca reste POSITIVA, intime-se o executado, para em 15 (quinze) dias, 

pagar o valor de R$ 1.929,05 (hum mil, novecentos e vinte e nove reais e 

cinco centavos), correspondentes às prestações alimentícias, devidas 

nos meses de julho a setembro/2016. Caso a busca reste NEGATIVA, 

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 do requerido, conforme 

disciplina o art. 72, II do CPC. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 02 de março 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, 25 de julho de 2018 . assinado digitalmente 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1022013-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA MUNIZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA OAB - MT9225/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1022013-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOANITA MUNIZ DOS 

SANTOS Vistos etc. Trata-se de Pedido de Alvará Judicial, proposto 

perante este juízo por Joanita Muniz da Silva, devidamente qualificada nos 

autos. Busca a requerente o levantamento dos valores deixados pelo de 

cujus Heleno Joaquim da Silva, referente a restituição de imposto de 

renda, bem como, todas as aplicações financeiras, seguros e poupanças. 

Observando-se os documentos colacionados ao processo, e conforme a 

certidão de óbito constante do Id. 14277657, têm-se informações de que o 

falecido deixou bens a inventariar. O levantamento de valores depositados 

em conta bancária é autorizado pela Lei n. 6.858-1980, desde que não 

hajam outros bens a inventariar, conforme dispõe seu art. 2º: “O disposto 

nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros 

tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens 

sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de 

poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) 

Obrigações do Tesouro Nacional.” Diante do exposto, intime-se o Ilustre 

subscritor da exordial, para que no prazo de 15 (quinze) dias, emende a 

inicial, a fim de que esclareça quanto aos bens sujeitos a inventário, 

conforme consta na certidão de óbito do de cujus, sob pena de 

indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 de julho de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1027573-94.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROCHA ALVES JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS GOMES DE CARVALHO (REQUERIDO)

ELIANE APARECIDA GOMES CARVALHO (REQUERIDO)

SIDNEY GOMES CARVALHO (REQUERIDO)

IONETE DORCELINA DOS SANTOS (REQUERIDO)

RENATA SANTOS CARVALHO (REQUERIDO)

P. H. S. C. (REQUERIDO)

P. H. S. C. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITAMAR COSTA DA SILVA OAB - GO15713 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1027573-94.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE ROCHA ALVES JUNIOR REQUERIDO: IONETE 

DORCELINA DOS SANTOS, RENATA SANTOS CARVALHO, PAULO 

HENRIQUE SANTOS CARVALHO, PEDRO HENRIQUE SANTOS 

CARVALHO, MARCOS GOMES DE CARVALHO, ELIANE APARECIDA 

GOMES CARVALHO, SIDNEY GOMES CARVALHO Vistos etc. Intimem-se 

os requeridos, por meio do culto advogado, para que, se manifestem, em 

05 (cinco) dias, acerca do resultado do exame de DNA, requerendo o que 

de direito. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 20 de julho de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1016253-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TABATA DE JESUS SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON CORREA FRAGA (REQUERIDO)

VALDIRENE DE JESUS SOUZA (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: 1016253-13.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: TABATA DE JESUS SOUZA REQUERIDO: WANDERSON 

CORREA FRAGA, VALDIRENE DE JESUS SOUZA Vistos etc. Ante às 

informações do id.14334193, acerca da existência de ação com identidade 

de pedido e partes em tramite perante à 5ª Vara Esp. Família e Sucessões, 

desta Comarca, declino da competência para processar e julgar o 

presente pedido, determinando a imediata remessa dos autos àquele digno 

juízo, onde se encontra a ação de código 1094657. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1027645-81.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAXIMILIANO PIRES DE MIRANDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALERIANO DE SOUZA FONTOURA OAB - MS6277 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ PAULO PIRES DE MIRANDA (RÉU)

FARES HAMED ABOUZEID FARES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1027645-81.2017.8.11.0041. AUTOR: 

MAXIMILIANO PIRES DE MIRANDA RÉU: FARES HAMED ABOUZEID FARES, 

JOSÉ PAULO PIRES DE MIRANDA Vistos etc. Ante às informações do 

id.14315504, redesigno a data agendada para a coleta do exame de DNA 

(id.14115395), para o dia 24 de setembro de 2018, às 13:00 horas. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1021838-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CANDIDA FARIAS ALVES BONUTTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOANA ALVES PEREIRA OAB - GO31287 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR ALVES BONUTTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1021838-46.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ADRIANA CANDIDA FARIAS 

ALVES BONUTTI REQUERIDO: AUGUSTO CESAR ALVES BONUTTI Vistos 

etc. Defiro a gratuidade postulada, com fundamento na Lei nº 1060/50. 

Processe-se em segredo de justiça (CPC, art. 189, II). Trata-se de Ação de 

Divórcio Litigioso c/c Pedido Cautelar de Arrolamento de Bens c/c Partilha 

de Bens e Pedido de Liminar, proposta por Adriana Cândida Farias Alves 

Bonutti, em face de Augusto Cesar Alves Bonutti, ambos devidamente 

qualificados nos autos. O documento constante do Id nº 14256703, 

demonstra o vínculo matrimonial entre a requerente e o requerido. Em 

decorrência do referido vínculo, o demandado tem o dever de contribuir 

com o sustento da autora, visto que a mesma laborava administrando a 

empresa que os dois mantinham em conjunto, bem como cuidava da casa, 

dos filhos e netos, razão pela qual, arbitro os alimentos provisórios em 01 

(um) salário mínimo vigente, que hoje importa em R$ 954,00 (novecentos e 

cinquenta e quatro reais), justificando-se o arbitramento neste valor ante a 

alegada profissão do requerido, que hoje labora como empresário, bem 

como, o requerido está com a posse e administração de todos os bens em 

comum. O vencimento da prestação alimentícia se dará todo o dia 10 (dez) 

de cada mês. O adimplemento deverá se dar, por meio de depósito na 

conta bancária da parte autora, que deverá ser informada posteriormente. 

Designo audiência de Conciliação, Instrução e Julgamento, para o dia 28 

de agosto de 2018 às 08:30 horas. Cite-se a parte ré[1] e, intimem-se 

ambas as partes, a fim de que compareçam à audiência, acompanhadas 

de seus advogados e testemunhas, independente de prévio depósito de 

rol, importando a ausência da autora em extinção e arquivamento do 

processo e, do réu em confissão e revelia. Na audiência, se não houver 

acordo, poderá o réu contestar a ação, desde que o faça por intermédio 

de advogado, passando-se, em seguida, à oitiva de testemunhas e à 

prolação da sentença. Quanto ao pedido de tutela antecipada para o 

afastamento do requerido do lar conjugal, deixo para apreciá-lo, após a 

angularização processual, tendo em vista o necessário contraditório. 

Como medida de celeridade e economia processual, sirva cópia da 

presente como mandado de citação/intimação. Intime-se a autora, por meio 

de sua ilustre advogada. Notifique-se o nobre Parquet. Cumpra-se. 

Cuiabá-MT, 23 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito [1] Augusto Cesar Alves Bonutti, 

Endereço: Rua Jundiaí, nº 57, Bairro: Coophema, CEP: 78085-128, Cidade: 

Cuiabá-MT, ZONA 08.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1020551-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CONCEICAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA OAB - MT25260/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY BATISTA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1020551-48.2018.8.11.0041. REQUERENTE: LUIS CONCEICAO DA SILVA 

REQUERIDO: MARLY BATISTA DE QUEIROZ Vistos etc. Trata-se de Ação 

de Divórcio Consensual, proposta por Luis Conceição da Silva e Marly 

Batista de Queiroz Silva, devidamente qualificados nos autos. 

Esclareceram os autores que, contraíram matrimônio na data de 22 de 

agosto de 2003, sob o regime da comunhão parcial de bens – id. 

14100562, do qual advieram duas filhas, ambas maiores e capazes, não 

sendo amealhados bens. Informaram que, a autora voltará a usar o nome 

de solteira. Observa-se que as partes são capazes e estão 

representadas, não havendo interesse de incapaz a justificar a 

intervenção do digno Ministério Público. Diante do exposto e de tudo mais 

que dos autos consta, com fulcro no art. 487, III, letra “b” do Código de 

Processo Civil, HOMOLOGO, os termos do acordo constante de id. 

14100547, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais e, via de 

consequência, decreto o DIVÓRCIO de LUIS CONCEIÇÃO DA SILVA e 

MARLY BATISTA DE QUEIROZ SILVA, com fulcro nos arts. 226, §6º, da 

Constituição da República e 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

declarando cessados todos os deveres inerentes ao casamento, inclusive 

o regime matrimonial de bens. Concedo a gratuidade processual postulada. 

Consigno que, em atenção ao disposto no art. 17 da Lei nº 6.515/77, a 

divorcianda voltará a usar o nome de solteira: MARLY BATISTA DE 

QUEIROZ. EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil para averbação 

– id. 14100562. Transitada em julgado, após as formalidades e baixas 

legais, arquivem-se os autos independentemente de nova determinação. 

Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 23 de julho de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1020636-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS VIEIRA (AUTOR)

CHRISTIANO DA SILVA VIEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sara de Lourdes Soares Orione e Borges OAB - MT0004807A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUIZ DE DIREITO (RÉU)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1020636-34.2018.8.11.0041. AUTOR: LUIZ CARLOS VIEIRA, CHRISTIANO 

DA SILVA VIEIRA RÉU: JUIZ DE DIREITO Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Exoneração de Pensão Alimentícia Consensual, proposto, perante este 

Juízo, por Luiz Carlos Vieira e Christiano da Silva Vieira, devidamente 

qualificados nos autos. Extrai-se da inicial que, o autor Christiano da Silva 

Vieira, completou vinte e oito anos de idade, e dispensa o pagamento da 

pensão alimentícia pelo genitor, Luiz Carlos, que pugna pela expedição de 

ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a fim de que 

cessem os descontos em folha de pagamento. Diante do exposto, e de 

tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, III, letra “b” do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo de id. 14109252, para que sejam produzidos seus jurídicos e legais 

efeitos. EXPEÇA-SE ofício ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para que cesse o desconto da pensão alimentícia realizada 

diretamente na folha de pagamento do autor, Luiz Carlos Vieira. Transitada 

em julgado, após as formalidades e baixas legais, arquivem-se os autos 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I. C. 

Cuiabá-MT, 23 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1015087-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRYSA RHARWMY MOREIRA DIAS GOMES RODRIGUES (REQUERENTE)

EDERLAN DENNER CALDAS DE AQUINO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR DE ARAUJO AMORIM OAB - MT19600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1015087-43.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EDERLAN DENNER CALDAS 

DE AQUINO, BRYSA RHARWMY MOREIRA DIAS GOMES RODRIGUES 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Divórcio Consensual, proposta por 

Ederlan Denner Caldas de Aquino e Brysa Rharwmy Moreira Dias Gomes 

Rodrigues, devidamente qualificados nos autos. Esclareceram os autores 

que, contraíram matrimônio na data de 16 de fevereiro de 2013, sob o 

regime da comunhão parcial de bens – id. 13463649, do qual não advieram 

filhos, nem mesmo foram amealhados bens. Observa-se que as partes 

sçao capazes e estão representadas, não havendo interesse de incapaz 

a justificar a intervenção do digno Ministério Público. Diante do exposto e 

de tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, III, letra “b” do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO, os termos do acordo constante de 

id. 14052406, para que produzam seus efeitos jurídicos e legais e, via de 

consequência, decreto o DIVÓRCIO de EDERLAN DENNER CALDAS DE 

AQUINO e BRYSA RHARWMY MOREIRA DIAS GOMES RODRIGUES, com 

fulcro nos arts. 226, §6º, da Constituição da República e 487, inciso I do 

Código de Processo Civil, declarando cessados todos os deveres 

inerentes ao casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. Concedo 

a gratuidade processual postulada. Consigno que, não houve alteração do 

nome de solteiros. EXPEÇA-SE ofício ao Cartório de Registro Civil para 

averbação – id. 13463649. Transitada em julgado, após as formalidades e 

baixas legais, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. Sem custas. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 23 de julho de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1001533-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR VIEIRA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES OAB - MT0014645A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KARLA FERNANDA COSTA VICENTE (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1001533-41.2018.8.11.0041. AUTOR: VICTOR VIEIRA COSTA RÉU: 

KARLA FERNANDA COSTA VICENTE Vistos etc. Trata-se de Ação 

Revisional de Alimentos, proposta por Victor Vieira Costa, em face de 

Sophia Maria Vicente Costa, representada por sua genitora Karla 

Fernanda Costa Vicente, devidamente qualificados nos autos. A ação foi 

recebida, nos termos da decisão de id. 11562655. Audiência de tentativa 

de conciliação inexitosa, em face da ausência de citação da requerida – 

id. 12429562. A requerida, foi citada com hora certa, conforme certidão 

acostada ao id. 12677073, e compareceu na audiência de tentativa de 

conciliação que, contudo, restou inexitosa, conforme se observa do id. 

12989650. No id. 13894191, consta certidão de decurso do prazo para 

resposta. A parte autora manifestou sua desistência do prosseguimento 

da ação, pugnando por sua extinção, no id. 14078485. Diante do exposto, 

JULGO EXTINTA a presente ação, em face da desistência expressa da 

parte autora, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Transitada em julgado, procedam-se às baixas e 

anotações de estilo, arquivando-se os autos. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 23 de 

julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1012054-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO NOVAES SANTOS (REQUERENTE)

MARCOS NOVAES SANTOS (REQUERENTE)

ELIZABETH NOVAES DOS SANTOS PETRONI (REQUERENTE)

LUZINETE NOVAES SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

JOSE CARLOS NOVAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MARIA EMILIA NOVAES DOS SANTOS (REQUERENTE)

SILVANA NOVAES SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA NOVAES SANTOS OAB - MT17644/O-O (ADVOGADO)

IONI FERREIRA CASTRO OAB - MT4298/B (ADVOGADO)

JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR OAB - MT0005645A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERENTINO PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1012054-45.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARIA DO CARMO NOVAES 

SANTOS, JOSE CARLOS NOVAES DOS SANTOS, ELIZABETH NOVAES 

DOS SANTOS PETRONI, SILVANA NOVAES SANTOS, MARCOS NOVAES 

SANTOS, MARIA EMILIA NOVAES DOS SANTOS, LUZINETE NOVAES 

SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: MERENTINO PEREIRA DOS SANTOS 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Arrolamento Sumário, proposta por Maria 

do Carmo Novaes Santos, José Carlos Novaes dos Santos, Elizabeth 

Novaes dos Santos Petroni, Silvana Novaes Santos, Marcos Novaes 

Santos, Luzinete Novaes Santos Oliveira e Maria Emília Novaes dos 

Santos visando à obtenção da partilha dos bens deixados por Merentino 

Pereira dos Santos, falecida na data de 22/08/2013, conforme certidão de 

óbito acostada ao id. 13049374. Consta dos autos que, o de cujus era 

casado com Maria do Carmo Novaes Santos, sob o regime da comunhão 

universal de bens – id. 13049374 e deixou seis filhos. Infere-se que, o 

inventariado não deixou testamento, sendo o acervo hereditário composto 

por um imóvel residencial, localizado na Av. São Sebastião, nº. 640, bairro 

Versão, de matrícula 6193, avaliado em R$ 178.463,04 (cento e setenta e 

oito mil quatrocentos e sessenta e três reais e quatro centavos). Extrai-se 

que, quanto ao lote, localizado na Rua Pinheiros, nº. 94, quadra 17, lote 03, 

Loteamento Bela Vista II, cidade de Várzea Grande/MT, de matrícula 7947, 

avaliado em R$ 15.103,13 (quinze mil cento e três reais e treze centavos), 

os herdeiros Elizabeth Novaes dos Santos Petroni, Silvana Novaes 

Santos, Marcos Novaes Santos, Luzinete Novaes Santos Oliveira e Maria 

Emília Novaes dos Santos renunciam aos seus direitos hereditários sobre 

o mesmo - id. 13051422 (p. 2/6). Verifica-se que, a meeira realizou cessão 

de direitos sobre sua meação - id. 13051422, sendo que os herdeiros 

acordam quanto à instituição de usufruto vitalício, em seu favor, sobre o 

imóvel, de matrícula 6193. A ação foi recebida, nos termos da decisão de 

id. 13156457, que concedeu, provisoriamente, a gratuidade processual, 

nomeou a herdeira, Luzinete Novaes Santos Oliveira, inventariante, e 

determinou a busca de bens do espólio, por meio dos sistemas 

conveniados. As buscas de bens do espólio restaram inexitosas, 

conforme extratos acostados ao id. 13318834 (p. 1/6). Certidão negativa 

de débito, perante à Fazenda Pública Estadual, consta do id. 13739233. 

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO, por 

sentença, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, a partilha 

constante do id. 13049086, do bem deixado por MERENTINO PEREIRA DOS 

SANTOS, com fundamento nos artigos 487, inciso III e 659 e seguintes, do 

Código de Processo Civil, atribuindo aos herdeiros por contemplação seus 

respectivos quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros. Transitada em julgado esta decisão, EXPEÇA-SE o formal de 

partilha, nos termos acordados. Na sequência, INTIME-SE a Fazenda 

Pública (município de Cuiabá e Várzea Grande), para lançamento 

administrativo do imposto de transmissão e de outros tributos porventura 

incidentes, em atenção ao disposto no art. 659, §2º, do CPC. Após, 

procedam-se as devidas baixas e anotações legais, arquivando-se os 

autos independentemente de nova determinação. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 23 de 

julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1012261-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO BENEDITO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTÔNIO CARLOS GERALDINO OAB - MT0009056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS TEIXEIRA (REQUERIDO)
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Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1012261-44.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANTONIO BENEDITO MOREIRA 

REQUERIDO: LUIS CARLOS TEIXEIRA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Substituição de Curador, proposta por Antônio Benedito Moreira, em face 

de Luís Carlos Teixeira, devidamente qualificados nos autos. Esclareceu a 

parte autora que, o requerido é curatelado, desde 10/12/2008 – processo 

nº. 816/2008 – id. 13079465, não possui genitores vivos, nem filhos, 

sendo que seu curador, nomeado naqueles autos, faleceu na data de 

05/05/2018 – id. 13079439, faz-se necessária a sua substituição. 

Sustentou que, o curatelado encontra-se em casa de repouso, possui 

plano de saúde e necessita de medicamentos, apresentando, gastos 

mensais, aproximados, de R$ 7.576,70 (sete mil quinhentos e setenta e 

seis reais e setenta centavos). Informou que, o curatelado recebeu a 

herança de Benedicto Avelino Teixeira, constituída em valores, que são 

necessários para o pagamento das despesas do mesmo, razão pela qual 

pugna por sua liberação. A ação foi recebida, nos termos da decisão de 

id. 13118937, que deferiu a gratuidade processual e, concedeu, de forma 

provisória, a substituição do curador. Realizado estudo social, cujo 

relatório costa do id. 13827497. O INSS informou no id. 13979319, que o 

curatelado percebe benefício previdenciário, relativo à aposentadoria por 

invalidez e pensão por morte. Instado a se manifestar, o ilustre Ministério 

Público Estadual se pronunciou no sentido de que fosse tornada definitiva 

a decisão que nomeou o autor curador do curatelado, assim como, pela 

liberação mensal do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), em favor do 

curatelado, para que lhe sejam supridas as despesas - id. 14197999. O 

autor se manifestou no id. 14207261, concordando com os termos do 

pronunciamento Ministerial. É o relato. Fundamento e Decido. 

Compulsando-se os autos, verifica-se devidamente comprovado que foi 

decretada a curatela do requerido, nos autos nº. 816/2008, que tramitou 

perante a 6ª Vara Especializada das Famílias e Sucessões de Cuiabá, 

sendo-lhe nomeado como seu curador Ataide Teixeira, que faleceu na 

data de 05/05/2018, conforme comprova a certidão de óbito, acostado ao 

id. 13079439. O falecimento do curador nomeado demanda sua 

substituição, e o requerente, sobrinho do curatelado, demonstra aptidão 

para o exercício do encargo, conforme se extrai do estudo social 

realizado, cujo relatório consta do id. 13827497, com o que concordou o 

ilustre Ministério Público, nos termos constantes do id. id. 14197999. Por 

outro lado, quanto ao pedido de liberação dos valores depositados em 

conta judicial, vinculada aos autos nº. 379425, que tramitou perante a 4ª 

Vara Especializada de Família e Sucessões desta comarca, não é possível 

sua precisão por este juízo, devendo o mesmo ser formulado perante o 

juízo competente para sua liberação. Diante do exposto, e por tudo mais 

que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, 

para NOMEAR Antônio Benedito Moreira ao exercício da curatela de Luís 

Carlos Teixeira, nos exatos limites da curatela já determinada, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Procedam-se 

as devidas anotações. 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, 24 de julho de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1010000-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON HORACIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELINEIA FERREIRA CRUZ OAB - 377.978.161-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1010000-09.2018.8.11.0041. REQUERENTE: WILSON HORACIO DA CRUZ 

REPRESENTANTE: ELINEIA FERREIRA CRUZ Vistos etc. Trata-se de Pedido 

de Autorização Judicial, proposto por Wilson Horácio da Cruz, 

representada por sua curadora, Elineia Ferreira Cruz, devidamente 

qualificadas nos autos. Esclareceu a parte autora que, foi decretada sua 

curatela, nos autos nº. 34737-98.2015.811.0041 – cód. 1025867, que 

tramitou perante este Juízo. Informou que, é proprietário do veículo I/GM 

CLASSIC Life, ano/modelo 2007/2008, placa NJE 8049 – id. 12729343, o 

qual se encontra sem utilidade, e só tem gerado gastos para sua 

manutenção, sendo que já conta com comprador, inclusive, com o 

preenchimento do recibo de transferência em seu favor. Instado a se 

manifestar, o ilustre Ministério Público se pronunciou favoravelmente a 

concessão da autorização judicial, nos termos do parecer, acostado ao id. 

14254274. Verifica-se que a alienação do veículo de propriedade do autor, 

é medida mais vantajosa ao curatelado, já que o veículo se sujeita à rápida 

depreciação, e gera gastos à sua manutenção, razão pela qual não 

verifico óbice à concessão do pedido. Diante do exposto, com amparo no 

parecer Ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento 

no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, a fim de que ELINEIA 

FERREIRA CRUZ efetue a transferência de propriedade do veículo I/GM 

CLASSIC Life, ano/modelo 2007/2008, placa NJE 8049, CHASSI 

8AGSA19908R166613 – id. 12729343, de propriedade de Wilson Horácio 

da Cruz, de quem é curadora, ao comprador Marcos Aurélio Silva. 

Expeça-se ALVARÁ judicial para a transferência, a fim de que se proceda 

à regularização do veículo. Transitada em julgado esta decisão, 

procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os autos, 

independentemente de nova determinação. Sem custas. P. R. I. C. 

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1035891-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. Z. N. D. S. (EXEQUENTE)

CRISTILEYA NATHALIA SILVA NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURAIR DE SOUZA GROSSI OAB - MT21319/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THOMAZ FELIPE SOARES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONATHAN WASHINGTON DA COSTA OLIVEIRA OAB - MT0013953A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1035891-66.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: SAID ZIAD NUNES DA SILVA, 

CRISTILEYA NATHALIA SILVA NUNES EXECUTADO: THOMAZ FELIPE 

SOARES DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença, 

proposto por Said Ziad Nunes da Silva, representado por sua genitora 

Cristileya Nathalia Silva Nunes, em face de Thomaz Felipe Soares da Silva, 

devidamente qualificados nos autos. A ação foi recebida, nos termos da 

decisão de id. 11779978, que deferiu a gratuidade processual e 

determinou a citação do requerido, para pagamento do débito alimentar em 

atraso, no valor de R$ 6.455,78 (seis mil quatrocentos e cinquenta e cinco 

reais e setenta e oito centavos), sob pena de penhora de bens. No id. 

13895524, o requerido juntou comprovante de depósito judicial do valor em 

atraso, pugnando pela extinção da ação. A parte autora pugnou pela 

expedição de alvará judicial, para levantamento dos valores depositados. 

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA 

a presente ação, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo 

Civil, diante do pagamento integral do débito ora executado. EXPEÇA-SE 

alvará eletrônico, para levantamento dos valores depositados, e seus 

rendimentos legais, transferindo-os para conta nº. 1389227-0, agência nº. 

1216-5, do Banco do Brasil, em nome da procuradora da parte autora – id. 

13970136. Ciência ao ilustre Ministério Público. Transitada em julgado, 

após as formalidades legais e baixas necessárias, arquivem-se os autos, 

independentemente, de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1036783-72.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DAMASCENO PERES OAB - MT0012553A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1036783-72.2017.8.11.0041. REQUERENTE: FRANCISCO BALDUINO DA 

SILVA JUNIOR Vistos etc. Trata-se de Pedido de Autorização Judicial, 

requerido perante este juízo, por Francisco Balduíno da Silva Junior, 

devidamente qualificado nos autos. Esclarece o autor que, sua genitora, 

Nadir Pereira da Silva, faleceu na data de 21 de julho de 2017 – id. 

11013240, aos setenta e oito anos de idade, era viúva, sem deixar bens 

partilháveis e testamento, mas, tão somente, saldo de benefício 

previdenciário. Sustenta que, a falecida deixou sete filhos, Daniel Balduíno 

da Silva, Judite Balduíno Pistore, Lúcio Balduíno da Silva, Maria Cristina da 

Silva, Neusa Maria Silva Bottona, José Carlos da Silva, além do autor, 

sendo que todos os seus irmãos, renunciam ao seu quinhão hereditário 

em favor do monte. A ação foi recebida, nos termos da decisão de id. 

11116652, que deferiu a gratuidade processual e determinou a expedição 

de ofício ao INSS para transferência dos valores existentes. Em resposta 

– id. 12764985, constatou-se a existência de saldo de benefício 

previdenciário em nome de Nadir Pereira da Silva, cuja transferência foi 

realizada para conta judicial, totalizando a quantia de R$ 2.347,80 (dois mil 

trezentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos). No id. 13338964, foi 

determinada a formalização das renúncias, por meio de escritura pública 

ou termo judicial. Termos de renúncia foram acostados aos ids. 13980346, 

13980402, 13980460, 13980493, 14120558. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no art. 487, I do Código de 

Processo Civil e, via de consequência, determino que seja expedido o 

competente alvará, em favor de Francisco Balduíno da Silva Junior, para 

transferência do valor depositado em conta judicial, em conta a ser 

informada, no prazo de 05 (cinco) dias. Transitada em julgado esta 

decisão, procedam-se às baixas e anotações legais, arquivando-se os 

autos, independentemente de nova determinação. Sem custas. P.R.I.C. 

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres 

Gimenez Nelian Juíza de Direito

2ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1025281-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJALMA DIOMEDES DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE NEWTON DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MT0008392A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANE DAMKE (RÉU)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

Visto. Considerando que não foi comprovada a insuficiência de recursos, 

conforme determinado na decisão proferida com id. 12863840, indefiro o 

pedido de gratuidade processual. Intime-se a parte requerente para que, 

no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o recolhimento das custas, sob pena 

de cancelamento da distribuição. Decorrido o prazo sem manifestação, 

certifique-se e renove-se a conclusão para extinção do processo. 

Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 233997 Nr: 3223-45.2006.811.0041

 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: PAULO DA SILVA ALMEIDA, LUCIANA DA SILVA 

ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERNESTO CAMPOS FILHO - 

OAB:6666/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

intimar a inventariante a apresentar as cópias para elaboração do Formal 

de Partilha, as guias referente ao Formal e as Autenticações, dentro do 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 114907 Nr: 3938-24.1996.811.0041

 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: CONCEIÇÃO VIDAL FIGUEIREDO, JOSÉ VIDAL, WANDA 

VIDAL LEVY, MARIO LEITE VIDAL FILHO, Myrtes Vidal Ara, ROBERTO 

VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BRASÍLIA PINHEIRO VIDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - 

OAB:10112/MT, EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - OAB:6850/MT, 

EVALDO GUSMAO DA ROSA - OAB:2982/MT, Otázia de Oliveira - 

OAB:341, RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT, RICARDO VIDAL - 

OAB:2679, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS 

DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otázia de Oliveira - OAB:341, 

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Procedo a intimação do advogado da parte autora, para juntar nos autos o 

pagamento das diligências para cumprimento dos mandados das herdeiras 

conforme solicitado às fls. 293, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 114907 Nr: 3938-24.1996.811.0041

 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: CONCEIÇÃO VIDAL FIGUEIREDO, JOSÉ VIDAL, WANDA 

VIDAL LEVY, MARIO LEITE VIDAL FILHO, Myrtes Vidal Ara, ROBERTO 

VIDAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE BRASÍLIA PINHEIRO VIDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL - 

OAB:10112/MT, EUNICE ELENA IORIS DA ROSA - OAB:6850/MT, 

EVALDO GUSMAO DA ROSA - OAB:2982/MT, Otázia de Oliveira - 

OAB:341, RICARDO VIDAL - OAB:2.679/MT, RICARDO VIDAL - 

OAB:2679, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS 

DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otázia de Oliveira - OAB:341, 

SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Procedo a intimação do advogado da parte autora, para juntar nos autos o 

pagamento da diligência da herdeira Hanna que será no Rio de Janeiro via 

carta precatória, assim o advogado deve retirar a guia no site do Fórum do 

Rio de Janeiro, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 937538 Nr: 53418-53.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WPN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3830/MT

 DELIBERAÇÕES

O juiz despachou: Considerando a dispensa do depoimento pessoal da 
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requerida, bem como de suas testemunhas, e considerando ainda que a 

parte ré não arrolou testemunhas, declaro encerrada a fase instrutória. 

Declaro encerrada a audiência e determino que os autos retornem 

conclusos para apreciação. A propósito, registro que o Ministério Pública 

já exarou seu parecer, antecipadamente, conforme consta da fl. 64 e 

verso. Nada mais.

Sergio Valério

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 271594 Nr: 3088-96.2007.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALLAN RICARDO DE OLIVEIRA ARRUDA, MANUELA DE 

OLIVEIRA ARRUDA GONSALES, WALQUIRIA DE OLIVEIRA ARRUDA, 

JOCINEI MOTTA ARAUJO DE ARRUDA, L. B. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SIDNEY DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA MARIA DE CARVALHO 

- OAB:3733/MT, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5.943 /MT, MURAT 

DOGAN - OAB:6.917/MT, TENILLE PEREIRA FONTES - OAB:11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a initmação do herdeiro JOCINEI MOTTA ARAUJO DE ARRUDA 

para que manifeste acerca do despacho de fls..309, dentro do prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 887647 Nr: 21700-38.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHSB, VDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FATIMA APARECIDA DE SOUZA 

BARBOSA ROSA - OAB:15395/ OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DILMA DE FATIMA 

RODRIGUES DE MORAIS - OAB:2826/O

 Nos termos da legislação processual, impulsiono o presente feito para 

proceder a intimação da parte requerente para que, caso queira, 

apresente a Impugnação, dentro do prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 807841 Nr: 14295-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ FLORENCIO DOS SANTOS, EDSON GUILHERME 

PIRES, PAULO FERNANDO KERBER, NAISE SALGADO RODRIGUES 

KERBER, CELSO LUIZ SALGADO PIRES, SHEILA GORETTY ZUCHELO 

PIRES, CARLOS FERNANDO SELLE, ADRIANA SALGADO SELLE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRIA MARIA SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAKAYOSHI KATAGIRI - 

OAB:4178/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerente a proceder ao recolhimento 

das custas da carta precatória para a devida citação do herdeiro como 

determinado, dentro do prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1206002 Nr: 6828-13.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADDLT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA BARTOLINA DA 

ROSA - OAB:17098/E, LUCIANA AMALIA ALVES - OAB: 9534, LUIS 

EDUARDO DE CASTRO NASSIF - OAB:11866, PAULO RICARDO GODOY 

AZEVEDO FERREIRA - OAB:21445/0

 Procedo a intimação dos advogados da parte requerida para tomar 

ciência da sentença transcrita abaixo: VistCuida-se de ação em que a 

parte autora foi intimada pessoalmente (AR) para promover o regular 

andamento do processo, porém não houve manifestação.É o relatório.D E 

C I D O.Considerando que a parte requerente foi intimada para promover o 

regular andamento do feito e não houve manifestação, DECLARO EXTINTO 

o processo, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo 

Civil.Revogo a decisão de fl. 19.Sem custas e honorários, eis que o 

processo tramita sob o pálio da gratuidade de Justiça.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se.P. I. C. Cuiabá/MT, 16 de maio de 

201Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002904-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VESPASIANO PECHE OAB - MT0015170A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODINELE GOMES CARDOSO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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 : 

1002904-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: EUNICE PEREIRA DA CRUZ 

REQUERIDO: RODINELE GOMES CARDOSO Visto. Trata-se de ação de 

guarda com pedido de tutela de urgência em que a requerente, avó 

materna, alega que está com a guarda de fato do menor desde o 

falecimento da genitora motivo pelo qual requer seja liminarmente 

concedida a guarda do menor. O Ministério Público apenas opinou pela 

citação do requerido e juntada da certidão de óbito da genitora, não tendo 

se manifestado sobre o pedido liminar. É o necessário para análise e 

decisão. Preliminarmente, importa observar que a tutela de urgência pode 

ser concedida quando presentes os pressupostos estabelecidos no art. 

300 do Código de Processo Civil. No caso posto, não é possível vislumbrar 

a presença de probabilidade do direito, visto que não foi juntada a certidão 

de óbito da genitora, bem como, porque não há prova de que o menor está 

de fato sob os cuidados da requerente. Além disso, não foi demonstrada a 

existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Diante 

do exposto, indefiro o pedido liminar. Intime-se a parte autora para que 

instrua o processo com a certidão de óbito da genitora do menor. Designo 

audiência de conciliação para o dia 9 de outubro de 2018, às 15h30min. 

Cite-se o requerido para que compareça, acompanhado de advogado, 

advertindo-o de que o prazo para contestação passará a fluir a partir da 

data da audiência, caso não compareça ou não seja entabulado acordo. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá, 24.7.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004190-87.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RUBIA ANGERAMIS SOARES VARGAS BARROS (EXEQUENTE)

GABRIEL ANTONIO BARROS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERIKA PATRÍCIA GABILAN SANCHES OAB - MT0010756A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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 : 

1004190-87.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: RUBIA ANGERAMIS SOARES 

VARGAS BARROS, GABRIEL ANTONIO BARROS Vistos. Nos termos do 

art. 523 do novo Código de Processo Civil, INTIME-SE o executado para 

pagar o débito apresentado no ID n. 14070410, referente à metade das 

despesas com materiais escolares, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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acrescidos de custas, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da dívida, e ainda, de ser protestada. Em caso pagamento voluntário, 

no prazo assinalado, fixo honorários advocatícios de 10 % (dez por 

cento). Em caso de pagamento parcial, a multa e a verba honorária 

incidirão sobre o valor remanescente da dívida. Querendo, o executado 

poderá oferecer impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 525, 

caput e § 1º). Decorrido o prazo assinalado sem manifestação do 

executado, dê-se vista dos autos à parte exequente para que indique 

bens à penhora ou postule o que entender de direito. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1014416-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MERCES HELENE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO OAB - MT0012579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JURACY DE PAULA DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

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 : 

1014416-54.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MERCES HELENE DA SILVA 

REQUERIDO: JURACY DE PAULA DA SILVA Vistos. Mercês Helene da 

Silva propôs a presente Ação de Interdição em face de Juracy de Paula da 

Silva. Relatou que a requerida é sua mãe e que a mesma é portadora de 

Mal de Alzheimer, patologia essa que causou elevado declínio na sua 

capacidade cognitiva, e hoje é completamente dependente da requerente 

para todos os atos da vida civil, motivo pelo qual se justifica a presente 

ação. A curatela provisória foi deferida, (ID 8231474) e determinada a 

realização de estudo psicossocial do caso, cujo relatório foi apresentado 

no documento de ID n. 10717037. O Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido inicial (ID 11761776). É o relatório. D E C I D O. 

Extrai-se dos documentos acostados ao processo, especialmente o 

relatório médico (ID 6846378) e relatório do estudo psicossocial (ID 

10717037), que a requerida possui Mal de Alzheimer em grau avançado, 

que lhe retira o discernimento para a prática de todos os atos de sua vida, 

inclusive de higiene pessoal, de maneira que depende de terceira pessoa 

para todas as atividades diárias. Desta sorte, analisando o farto conjunto 

probatório acostado aos autos, não resta dúvida sobre a necessidade de 

decretar a interdição da requerida, frente à inegável limitação psíquica, 

que a torna dependente de terceiras pessoas para a realização dos atos 

pertinentes à sua vida civil e particular. Ante o exposto, em consonância 

com o parecer Ministerial, julgo procedente o pedido e, por conseguinte, 

decreto a interdição de Juracy de Paula da Silva, declarando-a 

inteiramente carecedora de discernimento para exercer os atos da vida 

civil e nomeio-lhe como Curadora definitiva, a senhora Mercês Helene da 

Silva. Por fim declaro extinto o processo com julgamento de mérito nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em obediência ao 

disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015, 

inscreva-se a presente no Registro Civil, e publique-se na imprensa local e 

no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Dê-se 

ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Transitada em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Sem custas. P. I. C.

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031557-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA (REQUERENTE)

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOLIVAR BUFULIN (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (HERDEIRO)

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO)

 

PROCESSO: 1031557-86.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: MARIA 

ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 

ed.Avant Garden, - DE 8346 A 10748 - LADO PAR, SANTA ROSA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78040-365 Nome: RICARDO AUGUSTO ASCHAR 

BUFFULIM Endereço: ALAMEDA PANTANAL, 99, LOTEAMENTO 

ALPHAVILLE CUIABÁ II, CUIABÁ - MT - CEP: 78061-420 PARTE 

REQUERIDA: Nome: BOLIVAR BUFULIN Endereço: RUA A, ed. Perola ap4, 

TERRA NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-400 FINALIDADE: Nos termos 

da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS AUTORES, acima qualificados para tomar 

ciência e providências que entender pertinentes quanto ao disposto na 

DECISÃO prolatada nos autos de n. 1021753-60.2018.8.11.0041. 

DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Inc idente  n. 

1021753-60.2018.8.11.0041. Ação: Habilitação de Crédito. Vistos, etc... 

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos 

termos da lei. Apense-se aos autos de nº 1031557-86.2017.8.11.0041. 

Após, nos termos do art. 642 e seguintes do CPC, intimem-se os herdeiros 

e o Inventariante, para manifestarem sobre o pedido, no prazo de 15 

(quinze) dias, com a observância de que a intimação/cientificação será 

pessoal somente em relação a quem não tiver advogado constituído nos 

autos de inventário/arrolamento. Intimem-se e cumpra-se. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 4 2 9 7 2 5 4  1 8 0 7 2 0 1 6 4 0 3 7 8 7 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 3 1 7 4 1  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 25 de julho de 2018. Willma Giselle Santos 

de Lima ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1031557-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA (REQUERENTE)

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA OAB - MT2030/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOLIVAR BUFULIN (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM (HERDEIRO)

MARCEL ALEXANDRE LOPES OAB - MT6454/O-O (ADVOGADO)

 

PROCESSO: 1031557-86.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: MARIA 

ANGELICA ASCHAR BUFULIN SILVA Endereço: AVENIDA MIGUEL SUTIL, 

ed.Avant Garden, - DE 8346 A 10748 - LADO PAR, SANTA ROSA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78040-365 Nome: RICARDO AUGUSTO ASCHAR 

BUFFULIM Endereço: ALAMEDA PANTANAL, 99, LOTEAMENTO 

ALPHAVILLE CUIABÁ II, CUIABÁ - MT - CEP: 78061-420 PARTE 

REQUERIDA: Nome: BOLIVAR BUFULIN Endereço: RUA A, ed. Perola ap4, 

TERRA NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78050-400 FINALIDADE: Nos termos 

da Legislação vigente e do art. 1.205 da CNGC, impulsiono o feito para 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DOS AUTORES, acima qualificados para tomar 

ciência e providências que entender pertinentes quanto ao disposto na 

DECISÃO prolatada nos autos de n. 1021753-60.2018.8.11.0041. 

DECISÃO: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Inc idente  n. 

1021753-60.2018.8.11.0041. Ação: Habilitação de Crédito. Vistos, etc... 

Defiro os benefícios de gratuidade da justiça, artigos 98 e 99 do Código de 

Processo Civil, sem prejuízo de eventual necessidade de revogação, nos 

termos da lei. Apense-se aos autos de nº 1031557-86.2017.8.11.0041. 

Após, nos termos do art. 642 e seguintes do CPC, intimem-se os herdeiros 

e o Inventariante, para manifestarem sobre o pedido, no prazo de 15 

(quinze) dias, com a observância de que a intimação/cientificação será 

pessoal somente em relação a quem não tiver advogado constituído nos 
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autos de inventário/arrolamento. Intimem-se e cumpra-se. Assinado 

eletronicamente por: GILPERES FERNANDES DA SILVA 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

d o c u m e n t o :  1 4 2 9 7 2 5 4  1 8 0 7 2 0 1 6 4 0 3 7 8 7 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 3 1 7 4 1  

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizada pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 25 de julho de 2018. Willma Giselle Santos 

de Lima ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1019154-85.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARENIL DE CERQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ADEMAR GOULART OAB - MT13269/O (ADVOGADO)

GABRIEL MARTINS VILELA OAB - MT0019570A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

PROCESSO: 1019154-85.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: ARENIL 

DE CERQUEIRA Endereço: RUA PROFESSOR FELICIANO GALDINO, 557, 

PORTO, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-100 PARTE REQUERIDA: FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DO AUTOR, acima qualificada, para tomar ciência 

da expedição do ALVARÁ, para retirar/imprimir DIRETAMENTE DO 

SISTEMA PJE. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,25 de julho de 

2018. assinado eletrônicamente por Willma Giselle Santos de 

Lima/ANALISTA JUDICIÁRIA

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014505-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSINETE DA SILVA AMORIM OAB - MT12451/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. D. O. (RÉU)

W. S. D. O. (RÉU)

A. D. O. (RÉU)

M. A. C. D. O. (RÉU)

V. A. D. O. (RÉU)

E. S. D. O. (RÉU)

E. G. D. O. R. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1014505-77.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA:Nome: MARIA 

BERTULIO DE CAMARGO Endereço: AVENIDA DOMETILDES ROCHA LIMA, 

506, quadra 08, casa 12- Avenida B, JARDIM MOSSORÓ, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78090-852 PARTE REQUERIDA:Nome: ALUISIO DE OLIVEIRA 

Endereço: AVENIDA DOMETILDES ROCHA LIMA, 506, AVENIDA B, 

QUADRA 08,CASA 12, JARDIM MOSSORÓ, CUIABÁ - MT - CEP: 

78090-852 Nome: WAGNER SANTOS DE OLIVEIRA Endereço: RODOVIA 

PALMIRO PAES DE BARROS, 03, Residencial Santo Antonio, SÃO 

SEBASTIÃO, CUIABÁ - MT - CEP: 78098-203 Nome: ELISA SOTERA DE 

OLIVEIRA Endereço: RUA TENENTE-CORONEL THOGO DA SILVA 

PEREIRA, 1.009, GOIABEIRAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78032-105 Nome: 

VANDERLEI ANDRE DE OLIVEIRA Endereço: RUA VINTE, 30, BELA VISTA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78050-528 Nome: ELIZABETH GOMES DE OLIVEIRA 

RODRIGUES Endereço: BENEDITO LEITE, 127, CENTRO SUL, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78020-110 Nome: ALUIZIO MANOEL DE OLIVEIRA Endereço: 

AVENIDA DOUTOR HÉLIO RIBEIRO, Q. 06 CASA 08, CONDOMÍNIO 

BOSQUE DOS IPÊS, RESIDENCIAL PAIAGUÁS, CUIABÁ - MT - CEP: 

78048-250 Nome: MARCIA APARECIDA CAMPOS DE OLIVEIRA Endereço: 

LUIZ FEITOSA RODRIGUES, 2214, NSRA DE FATIMA, CORUMBÁ - MS - 

CEP: 79320-010 FINALIDADE: Nos termos da Legislação vigente e do art. 

1.205 da CNGC, impulsiono o feito para EFETUAR A INTIMAÇÃO DA 

REQUERENTE, acima qualificada, para tomar ciência do teor das certidões 

das Sras. Oficiais de Justiça (ID N. 13838802 e ID N. 14283873), e tomar 

as providências que entender pertinentes. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ,25 

de julho de 2018. Willma Giselle Santos de Lima Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1021619-04.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

K. P. C. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

O. D. F. R. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

(REPRESENTANTE)

D. M. D. S. (TESTEMUNHA)

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

L. N. P. (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº. 1021619-04.2016.8.11.0041 Ação: 

Cumprimento de sentença Vistos, etc... Diante do postulado na petição de 

Id n. 12562329, procedam-se as retificações e anotações necessárias, 

por se tratar, doravante de cumprimento de sentença. Analisando os 

autos, verifica-se que a parte Exequente pretende o cumprimento de 

sentença cumulando dois ritos distintos (coercitivo e obrigação de fazer, 

itens 1 e 2, Id n. 12562329, pág. 6). Ocorre que, o entendimento, é no 

sentido de que é inviável a cumulação quando se tratar de 

procedimentos-ritos diversos, ainda que em fase de “cumprimento de 

sentença” e não de ação/execução autônoma. Assim, objetivando evitar 

tumulto processual, concluo que só é possível receber o pedido no que diz 

respeito ao cumprimento de sentença pelo rito coercitivo. “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 CPC). 

Intime-se o Executado, pessoalmente, para, em 03 (três) dias, pagar o 

débito indicado na petição de Id n. 12562329, pág. 6, item 2, anteriores ao 

ajuizamento da presente execução, e as que se vencerem no curso do 

processo (art. 528, § 7º do CPC), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade absoluta de pagar (art. 528 caput do CPC), sob pena de 

protesto judicial e decretação da prisão civil pelo prazo de 1 (um) a 3 

(três) meses (art. 528, § 1º e 3º do CPC). Em observância do art. 85, § 1º 

do CPC, fixo, desde já, os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) do valor da dívida atualizada, com a observância de que os 

honorários, não autorizam a prisão do Executado. Após, vista à parte 

Exequente, pelo prazo de cinco dias, bem como, ao Ministério Público e 

voltem conclusos. No mais, permanecendo o interesse da parte Exequente 

quanto ao cumprimento de sentença em relação a construção do muro, Id 

n. 12562329, pág. 6, item 3, deverá promover seu pedido em apartado 

para fins de se evitar tumulto processual. Cumpra-se, expedindo-se o 

necesssário.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038259-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINE APARECIDA BRINQUEDO BENITES OAB - MT23227/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. B. D. S. (REQUERIDO)

L. B. D. S. (REQUERIDO)

L. B. D. S. (REQUERIDO)

J. H. A. D. S. (REQUERIDO)

T. G. D. S. (REQUERIDO)

L. B. D. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELCIO CARLOS VIANA PINTO OAB - MT6588/O-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

PROCESSO: 1038259-48.2017.8.11.0041 PARTE AUTORA: Nome: 

ALEXSANDRA BATISTA DA SILVA Endereço: RUA POXORÉO, 41, COHAB 

NOVA, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-463 PARTE REQUERIDA: Nome: 

LUCINEIDE BARROS DA SILVA Endereço: RUA 42, QD 52, CASA 25 - 

SETOR III, cpa III, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 Nome: LUCILENE 

BARROS DA SILVA Endereço: ALAMEDA SAO JOAO, CASA 823, SAO 
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SEBASTIAO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 Nome: THAYNA GOMES DA 

SILVA Endereço: RUA GIRASSOL, QD 04, LOTE 10, JARDIM MANACIAL II, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78000-001 Nome: LUCIENE BARROS DA SILVA 

Endereço: 42 Q 53 CASA 29 CPA 3 SETOR 3, 29, MORADA DA SERRA, 

CUIABÁ - MT - CEP: 78058-300 Nome: LUCILEIDE BARROS DA SILVA 

Endereço: RUA 41, 21, QUADRA 54, CPA 3 SETOR 3, CUIABÁ - MT - CEP: 

78058-000 Nome: JOSE HYGOR ANGELO DA SILVA Endereço: CAPITAO 

REZENDE COSTA, 45, JD INDENDENCIA, CUIABÁ - MT - CEP: 78025-000 

FINALIDADE: Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

1.205/2016 da CNGC, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte Autora para, querendo, IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO apresentada, 

no prazo legal.. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. CUIABÁ, 25 de julho de 

2018. Willma Giselle Santos de Lima ANALISTA JUDICIÁRIA

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031127-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MILITINA ATANASIA DE FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira OAB - MT14156/O-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FARIAS GOMES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE NASCIMENTO DE CARVALHO OAB - MT2320/O (ADVOGADO)

MARCELO CLAUDIONEI DE FRANCA OAB - MT22664/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

JULIANA FRANCA FARIAS GOMES (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 1031127-37.2017.8.11.0041 Ação: 

Revisional de Alimentos Vistos, etc... Compulsando os autos verifica-se 

que a Requerente alcançou a maioridade civil, Id 10170505-Pág. 5. Desta 

forma, vejamos o que se extrai da jurisprudência: “ALIMENTOS. 

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO AVOENGA. IMPLEMENTO DA 

MAIORIDADE CIVIL NO CURSO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE 

REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO OUTORGADA PELO 

FILHO À GENITORA QUE NÃO POSSUI CAPACIDADE POSTULATÓRIA. 

EXTINÇÃO DO PODER DE FAMÍLIA E DA LEGITIMIDADE PARA ASSISTIR O 

FILHO EM JUÍZO. INTIMAÇÃO PARA SANAR O VÍCIO DESCUMPRIDA. 

EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CONFIRMADA. APELAÇÃO 

DESPROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70039859129, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Ari Azambuja Ramos, Julgado em 

27/01/2011) Assim sendo, primeiramente, até para que não se cogite de 

nulidade futuramente, intime-se o advogado subscritor da inicial para que 

regularize a representação processual da Requerente, Id 11388697, 

mediante juntada de procuração outorgada diretamente pela Requerente, 

art. 105 do CPC, sob pena de extinção e arquivamento, bem como, em 

observância do contraditório, arts. 9, 10 e 437, § 1º, do CPC, para fins de 

oportunizar manifestação sobre os documentos juntados no Id 12970369 

ao Id 12970376 e última petição do Requerido, Id 13122236. Após, voltem 

imediatamente conclusos para análise quanto ao julgamento. Intimem-se e 

cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 962286 Nr: 5815-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JLAESDL, JAODL, FARDL, ADO, FDODL, MMDAL, 

MMMDAES, MEADLJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMEADL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7.568-B/MT, RODRIGO MISHIATTI - OAB:7.568-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Antes de tudo, diante do que consta dos autos, em observância dos 

artigos 664 e 665 do CPC, procedo, desde já, a conversão para 

arrolamento, mediante as retificações e anotações necessárias, inclusive 

na autuação, sem prejuízo de eventual prosseguimento como inventário 

ordinário ou arrolamento sumário, se for o caso.

 Outrossim, reportando-me à manifestação ministerial de fls. 143/144v, 

objetivando viabilizar o prosseguimento e conclusão deste processo, 

intime-se o inventariante para, no prazo de quinze dias, manifeste sobre 

as informações trazidas aos autos pela instituição bancária, fls. 142 e 

144, bem como para cumprir o determinado por este Juízo às fls. 138, 

segundo parágrafo, no que diz respeito à ratificação ou retificação do 

plano de partilha, com a indicação dos bens, valores e cota parte de cada 

herdeiro.

Após, havendo interesse de incapaz, art. 178, II e 698 do CPC, dê-se nova 

vista à d. representante do Ministério Público, conforme se requer às fls. 

144v. Às providências.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1167055 Nr: 38830-70.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB, BCR, JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA GIMENES DE FREITAS 

ERRANTE - OAB:6.776/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Considerando que não obstante as preliminares levantadas às fls. 

115v/116v, que não levam, a priori, à extinção do processo, 

reportando-me à manifestação ministerial de fls. 196/201, e, considerando 

que o Requerente, se antecipou quanto à retificação/delimitação da 

pretensão inicial, fls. 202, bem como tendo em vista, ainda, a juntada do 

documento de fls. 206, antes de qualquer outra decisão, em observância 

inclusive do art. 437, § 1º, do CPC, intime-se a parte Requerida para que 

tome ciência e manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto ao 

prosseguimento deste processo, procedendo, desde já, as retificações e 

anotações necessárias, inclusive na autuação quanto ao objeto desta 

ação, Exoneração c/c Revisional de Alimentos, fls. 201.

 Intimem-se e cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 263095 Nr: 22003-33.2006.811.0041

 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: AFA, RFA, MFAI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE CARNEIRO XAVIER - 

OAB:7956/MT, WAGNER LEAO DO CARMO - OAB:3571/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Não obstante a pretensão de homologação da sobrepartilha, conforme 

esboço apresentado às fls. 256/259, havendo interesse de pessoa 

interditada, fls. 240v, primeiramente dê-se vista ao Ministério Público, 

conforme já determinado por este Juízo às fls. 253v, último parágrafo e fls. 

258. Após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise quanto 

ao julgamento/homologação ou ulteriores deliberações, se for o caso.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1124908 Nr: 20877-93.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TMDSC, TDSC, JFDSC, MEDS, MEDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVFC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS AUGUSTO MARTINS 

- OAB:18.059/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Juntaram os documentos de fls. 09/24, complementados às fls. 29, 

49/53 e 61/62, inclusive quanto à inexistência de testamento, fls. 

58/58v.Parecer do Ministério Público às fls. 63/63v, opinando pela 

procedência do pedido inicial. É a síntese. Decido.Compulsando os autos 

verifica-se que inexiste divergência por parte dos herdeiros e/ou do 

Ministério Público, no que diz respeito ao noticiado nos autos, mormente 

quanto à inexistência de bens/patrimônio passíveis de partilha nesta 

oportunidade. Ademais, se necessário, poderá haver futuramente a 

partilha ou sobrepartilha, se eventualmente descoberto patrimônio deixado 

pelo de cujus, passíveis de sucessão/partilha.No caso em exame, 

portanto, a declaração da inventariante e a documentação juntada são 

suficientes para a prolação da sentença, mesmo porque, ao que consta 

se trata de inventário negativo, pois, se declara a inexistência de 

patrimônio a ser inventariado, e, consequentemente inexistirá alienação ou 

incidência de impostos. A propósito, a CNGC-TJMT, em casos tais, 

estabelece o seguinte: “Art. 1.154. Sendo o inventário negativo, ouvidos 

os interessados sobre as declarações, que merecem fé até prova em 

contrário, será proferida sentença homologatória, podendo a secretaria 

fornecer certidão aos interessados.” Logo, diante da declaração de 

inexistência de bens a serem inventariados, só resta à função jurisdicional 

acolher a manifestação declinada nos autos, para fins de extinguir e 

arquivar o processo. Pelo exposto, considerando a anuência dos 

herdeiros, e, satisfeitas as formalidades legais, HOMOLOGO por sentença 

a pretensão inicial, para que surtam os seus jurídicos e legais efeitos, 

salvo erro ou direito de terceiros, em face de eventual e posterior 

comprovação de existência de bens. Transitada em julgado, expeça-se o 

necessário e arquivem os autos com as cautelas de estilo, anotações e 

baixas. Sem custas. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1083726 Nr: 3310-49.2016.811.0041

 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

 PARTE AUTORA: PCDBES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLDBES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:15714/MT

 Vistos etc...

 Não obstante o certificado às fls. 79 e 82, objetivando esgotar a tentativa 

em dar prosseguimento ao processo, e, para que não se cogite de 

nulidade, mormente por se tratar de inventário, pelo rito de arrolamento, 

p r i m e i r a m e n t e ,  i n t i m e m - s e  p e s s o a l m e n t e  o s  d e m a i s 

interessados/herdeiros, qualificados nos autos, para que manifestem 

interesse no prazo de cinco dias, sob pena de extinção e arquivamento, 

art. 485, § 1º, do Código de Processo Civil.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1031144 Nr: 37319-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANALIA VIRGEM DOS SANTOS, ANTONIA VIRGEM DA 

SILVA, DORPIDIO LEITE DA SILVA, BERNARDINA VIRGEM MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRIAN DA SILVA FELIX, ELIAS FELIX DA 

SILVA, GEREMIAS DA SILVA FELIX, ESTER DA SILVA FÉLIX, ELIZA DA 

SILVA FELIX STROBEL, ISAIAS DA SILVA FELIX, LÉA FELIX DA SILVA, 

ODALIZA FELIX DA CUNHA, OSÉIAS DA SILVA FELIX, RUBENS DA SILVA 

FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6943/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME150

Edital de:

Prazo do edital:

Intimando/Citando/Notificando:

Finalidade:

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

Nº Ord.Serv.aut.escrivão assinar:

Nome e Cargo do digitador:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 304506 Nr: 15091-83.2007.811.0041

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL, GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA 

- OAB:13744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE GERALDO BARBOSA 

LIMA - OAB:31014/MG

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RITA DE CASSIA 

BUENO DO NASCIMENTO, para devolução dos autos nº 

15091-83.2007.811.0041, Protocolo 304506, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 209373 Nr: 20022-03.2005.811.0041

 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: MIRACY CLARICE DA SILVA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO ROBERTO PINTO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMILSON VASCONCELOS DE 

MORAES - OAB:8548, KARLA F. FREITAS CAMPOS - OAB:2218/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JUARES ANTONIO 

BATISTA DO AMARAL, para devolução dos autos nº 

20022-03.2005.811.0041, Protocolo 209373, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 402917 Nr: 34950-17.2009.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDJBR, JBR

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL AUGUSTO 

DE BARROS CORRÊA, para devolução dos autos nº 

34950-17.2009.811.0041, Protocolo 402917, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 955498 Nr: 2838-82.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NFTRDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR HONÓRIO BARRETO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 8.578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO HENRIQUE CARDOSO 

- OAB:7659

 Certifico que o advogado de fls. 633, esta devidamente equivocado uma 

vez que a averbação foi expedida no dia da audiência, ou seja no dia 

28/01/2016, conforme fls. 621. O que tenho a certificar.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 4156 Nr: 1021-42.1999.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CdSC(dc

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILCEU ROBERTO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:3.626/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a) MARCOS GATTAS, para juntar aos autos 

cópias necessárias, para expedição da Carta de Adjudicação, no prazo 

de 10 dias, sob pena de retorno dos autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1022441 Nr: 33119-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KMDOB, MEOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NUCLEO CONS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR RODRIGO TEÓFILO DE 

CARVALHO - OAB:8.713/MT

 Ante o exposto, conheço em parte dos pedidos de fls. 266/275, e, na 

parte conhecida, deixo de acolher, mantendo o decreto de prisão, pelos 

fundamentos acima delineados.Assim sendo, e, objetivando viabilizar a 

expedição de um novo mandado de prisão, primeiramente, intime-se a 

parte exequente para que apresente demonstrativo do débito atualizado, 

nos termos dessa decisão.Após, se cumprida essa determinação no 

prazo de quinze dias, expeça-se o necessário, mandado de prisão 

aplicável ao caso em pauta, em observância ainda do consignado às fls. 

256. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1091983 Nr: 7063-14.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMDS, EDS, TDS, APDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMDSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE IVAN HOUKLEF - 

OAB:6.703/MT, ALEXANDREN IVAN HOUKLEF - OAB:6.703/MT, 

ROGERIO CAPOROSSI E SILVA - OAB:OAB/MT 6183

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Atento ao noticiado e postulado pela inventariante às fls. 156, objetivando 

viabilizar o prosseguimento e conclusão deste processo, primeiramente 

intime-se a inventariante para que esclareça expressamente, no prazo de 

dez dias, quais os documentos mencionados/pretendidos às fls. 156.

Após, se cumprida esta determinação, inclusive em observância do dever 

de cooperação, art. 5º do CPC, intime-se o herdeiro Thiago e o cônjuge 

varão, fls. 156, para que manifestem no prazo de dez dias quanto ao 

atendimento do pretendido pela inventariante.

No mais, insta observar, para a finalização deste processo deve a 

inventariante cumprir, ainda, a determinação de fls. 106, no que diz 

respeito à comprovação de inexistência de registro de testamento em 

nome da de cujus, no prazo de trinta dias, e, nos termos do Provimento 

56/2016 do CNJ. Após, voltem os autos conclusos, oportunamente, para 

análise dos demais pedidos visando o prosseguimento e conclusão deste 

processo. Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 33494 Nr: 10661-69.1999.811.0041

 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

 PARTE AUTORA: EFDSG, LMDAS, ORL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PACHECO DE REZENDE - 

OAB:3244/MT, FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - OAB:4070/MT, 

FRANCISCO DE SALLES ALMEIDA MAFRA FILHO - OAB:10.926-B/MT, 

ODILZON DAS NEVES GAUZ - OAB:965, THIAGO COELHO DA CUNHA - 

OAB:16317-MT, UFMT/NPJ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Considerando que o espólio é o responsável pelo pagamento das 

despesas relacionadas ao processo, e, atento ao noticiado e postulado às 

fls. 598/599 pela inventariante, hei por bem, como solução, autorizar o 

imediato levantamento de 50% (cinquenta por cento) do valor inventariado, 

relacionado à importância depositada em Juízo, fls. 584 e 600, vinculada a 

este processo, para fins de viabilizar o pagamento das despesas 

processuais, custas e taxas, mediante prestação de contas no prazo de 

quinze dias, a partir do recebimento, sob as penas da lei.

 Após, se cumprida essa determinação, expeça-se o que mais necessário 

ao cumprimento da sentença, fls. 588/590, preservando-se a cota parte 

do herdeiro incapaz, fls. 584/584v. Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1009999 Nr: 27599-80.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JBDTM, LMDTM, EDTM, JBDTM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDETM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7.504/MT, DANIELLE AVILA ALMEIDA GAMA MARTINS - 

OAB:14442/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Reportando-me à manifestação ministerial de fls. 147/147v, e, tendo em 

vista ainda que assim já se decidiu, a titulo de exemplo:

“...Correta a determinação de colação dos bens doados e que não foram 

vendidos, a fim de verificar o quinhão de cada herdeiro, possibilitando uma 

partilha equânime, assim como o depósito judicial dos valores dos aluguéis 

recebidos em razão de sua locação. Recurso desprovido.” (Agravo de 

Instrumento Nº 70070371273, TJRS, Julgado em 30/11/2016)

Intimem-se, portanto, os demais herdeiros conforme requerido pelo 

inventariante às fls. 150, a fim de que manifestem no prazo de quinze dias 

quanto à noticiada necessidade de trazerem “aos autos (colação) os bens 

recebidos por doação do inventariado”, fls. 140/146. Após, intime-se o 

inventariante para manifestar em quinze dias, e, em seguida, havendo 

interesse de incapaz, art. 178, II, dê-se nova vista ao Ministério Público e 

voltem conclusos para análise/definição, visando o prosseguimento e 

conclusão do processo.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 951396 Nr: 606-97.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDON, LMDOM, ESDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDBADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY NORBERTO DA SILVA - 

OAB:11408/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, etc...

Atento ao que consta dos autos até o momento, em observância dos 

artigos 664 e 665 do CPC, procedo, desde já, a conversão para 

arrolamento, mediante as retificações e anotações necessárias, inclusive 

na autuação, sem prejuízo de eventual prosseguimento como inventário 

ordinário ou arrolamento sumário, se for o caso.

Outrossim, diante das justificativas apresentadas pela inventariante às fls. 

105/106 e documento juntado às fls. 107, tendo em vista inclusive a 

possibilidade-necessidade de sobrepartilha, art. 669, primeiramente 

intime-se o herdeiro Evaldo Santana de Oliveira para que manifeste no 

prazo de dez dias. Após, voltem os autos imediatamente conclusos para 

análise quanto ao prosseguimento e conclusão deste processo.

 Intimem-se e cumpra-se

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1031683-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Nazir El Atem Mograbi (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SILVA MACHADO OAB - MT19842/O (ADVOGADO)

AMANDA FUMES DUDA OAB - MT19844/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRANDA MOTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1031683-39.2017.8.11.0041 Ação: 

Divórcio Litigioso Vistos, etc... O Requerente, Nazir El Atem Mograbi, 

interpôs embargos de declaração no Id 14219851, sob o argumento de 

que haveria omissões na sentença prolatada no Id 14066311, que 

decretou o divórcio, no que diz respeito à expedição de carta rogatória 

para fins de averbação no registro civil espanhol, através do consulado 

daquele país, bem como no que diz respeito à ausência de “arbitramento 

de honorários sucumbenciais” em desfavor da Requerida/revel. É a 

síntese. Decido. Da análise dos autos, em especial da sentença, Id 

14066311, adianto que não vislumbro a existência das omissões 

noticiadas pelo Requerente, ora embargante, nos termos do art. 1.022 do 

Código de Processo Civil. Isso porque, no que diz respeito à expedição de 

carta rogatória para fins de averbação no registro de civil espanhol, em 

razão do Divórcio, consta da sentença, expressamente, o seguinte: (...) 

“JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na ação, acolhendo a pretensão 

do Requerente” (...) “Transitada em julgado, certifique-se e expeça-se o 

competente mandado para averbação da sentença, no Cartório de 

Registro Civil competente.” Obviamente, portanto, até para que não restem 

dúvidas, insta enfatizar, referida determinação aposta na sentença, 

(acolhimento da pretensão do Requerente) engloba a sua pretensão no 

tocante a averbação no registro civil espanhol, com a expedição do 

necessário, neste sentido, a fim de dar cumprimento à sentença. 

Outrossim, quanto à referida ausência de “arbitramento de honorários 

sucumbenciais” em desfavor da Requerida/revel, razão não assiste, 

também, ao embargante, porquanto, diante do caso em pauta, não é 

possível o arbitramento de honorários de sucumbência, em consonância, 

aliás, com o seguinte precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO. DIVÓRCIO 

DIRETO. CONCORDÂNCIA COM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. 

NÃO CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. Resumindo-se o pedido ao requerimento de divórcio 

direto (sem qualquer outro litígio), estamos diante de processo necessário, 

de natureza meramente administrativa. E não havendo impugnação ao 

pedido inicial (revelia), não há, também, sucumbência. Circunstância essa 

que exclui a condenação da ré ao pagamento das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, pois não há parte "vencida" ou "vencedora", 

neste caso, a amparar a condenação em honorários sucumbenciais 

(inteligência do artigo 85 do CPC/15). NEGARAM PROVIMENTO.” (Apelação 

Cível Nº 70071091961, Oitava Câmara Cível, TJRS, Relator: Rui Portanova, 

Julgado em 01/12/2016) A propósito, me reporto, ainda, ao seguinte 

julgado: “...O magistrado não tem obrigação de refutar todos os 

argumentos dos litigantes incapazes de alterar a decisão, mas tão 

somente fundamentar suficientemente suas conclusões, consoante 

exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC/15. (STJ, EDcl no MS 

21.315/DF)...” (in TJMT - ED 154963/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/06/2018) 

Com estas considerações, acolho em parte os embargos de declaração, 

tão somente para aclarar a omissão relacionada à não incidência de 

honorários sucumbenciais, Id 14219851-Pág. 8. No mais, expeça-se o que 

ainda necessário ao cumprimento da sentença, Id 14066311, em face da 

pretensão do Requerente, relacionada ao Divórcio. Intimem-se e 

cumpra-se.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1008784-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA JUCELINA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER JOSE MENEZES ALVES OAB - MT0013379A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HORLANDO DE QUEIROZ LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1008784-13.2018.8.11.0041. REQUERENTE: FRANCISCA JUCELINA SILVA 

LIMA REQUERIDO: JOSE HORLANDO DE QUEIROZ LIMA Vistos, etc. 

Intime-se a Inventariante para providenciar: a) - recolhimento do imposto 

“causa mortis” juntando aos autos as guias de recolhimento ou prova da 

isenção nos termos da Lei 7.850 de 18/12/2002; b) – certidão negativa da 

Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal em nome dos de cujus. As 

providências deverão se dar no prazo de 20 (vinte) dias. Ciência ao 

Ministério Público. Por fim, concluso. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 23 

de julho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1010656-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIO SANTANA DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

LUIRSON SANT ANA DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

LAIRZE SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEY ALVES DE ARRUDA OAB - MT4021/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIELDIO SANTANA DA PENHA SILVA (INVENTARIADO)

MONIQUE EVYLLIN DA PENHA SILVA (INVENTARIADO)

JOICE MICHELLE SANTANA PENHA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1010656-97.2017.8.11.0041. REQUERENTE: LAIRZE SANTANA DA SILVA, 

BENEDITA SANTANA DA SILVA, LUIRSON SANT ANA DA SILVA, LUCIO 

SANTANA DA SILVA FILHO INVENTARIADO: JOICE MICHELLE SANTANA 

PENHA SILVA, MONIQUE EVYLLIN DA PENHA SILVA, LUCIELDIO 

SANTANA DA PENHA SILVA Vistos, etc. Defiro requerimento de ID. 

9165988, cite - se os herdeiros para que manifestem quanto a 

apresentação das primeiras declarações. Após, dê - se vista ao 

representante do Ministério Público para manifestação. Intimem - se. 

Cumpra - se. CUIABÁ, 25 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1022125-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA APARECIDA DIAS DE MOURA (AUTOR)

RAFAEL DIAS DA SILVA (AUTOR)

RAQUEL DIAS DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIMAR VITOR PEREIRA OAB - MT0019848A (ADVOGADO)

ILVANIO MARTINS OAB - MT0012301S-A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1022125-43.2017.8.11.0041. AUTOR: MARCIA APARECIDA DIAS DE 

MOURA, RAQUEL DIAS DA SILVA, RAFAEL DIAS DA SILVA RÉU: JOSE 

MARIA DA SILVA Vistos, etc. Defiro requerimento de ID 10869880, oficie - 

se a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para que informe os valores de 

FGTS/PIS, em nome do falecido e, ainda, oficie - se o CONSÓRCIO 

NACIONAL HONDA, onde o "de cujus" tinha um Consórcio com o Grupo nº 

39064 – Cota 521 – RD 02, juntamente com a CONCESSIONÁRIA HONDA 

MOTO RAÇA, localizada na Avenida Isaac Póvoas, nº 971- Goiabeiras – 

Cuiabá-MT, para que informe se existe valores em seu nome. Intime - se. 

Cumpra - se. CUIABÁ, 25 de julho de 2018. Luis Fernando Voto Kirche Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002858-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIADNE EMANUELE DE ALMEIDA E SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA OAB - MT0021410A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON DE SOUZA ALMEIDA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002858-51.2018.8.11.0041. AUTOR: ARIADNE EMANUELE DE ALMEIDA E 

SILVA RÉU: ROBSON DE SOUZA ALMEIDA Vistos, etc. Defiro 

requerimento de Id. 14101501, oficie- se novamente a empresa onde o réu 

laborava, qual seja: Excelência (Carnes Suínas) Rodovia BR 163, km 585, 

Zona Industrial Sul, Cuiabá-MT, CEP: 78450-000, para que forneça para a 

autora cópia do Termo De Rescisão e para que deposite na conta da 

autora 30% das verbas rescisórias no prazo de 05 ( cinco) dias; sob pena 

de crime de desobediência. Cumpra - se. CUIABÁ, 25 de julho de 2018.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 442280 Nr: 18403-62.2010.811.0041

 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: MARIA ESTELA NASSER DE ALBUQUERQUE VIANNA, 

FLAVIA NASSER DE ALBUQUERQUE MASOTTI, ADRIANA CRISTINA 

MASOTTI, FLÁVIO MASOTTI JUNIOR, FÁBIO NASSER DE ALBUQUERQUE 

MASOTTI, CESAR HENRIQUE MASOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FLÁVIO MASOTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA MARQUES ECHEVERRIA 

- OAB:4939, EMANUELA MARQUES ECHEVERRIA FABRINI - 

OAB:6896/MT, ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS - OAB:15747, 

EUGENIO SOBRADIEL FERREIRA - OAB:19016/PR, FERNANDO AUGUSTO 

DIAS - OAB:46.529/PR, FRANCINE GOMES PAVEZI - OAB:17162, IRAJÁ 

REZENDE DE LACERDA - OAB:11.987/MT, JOSÉ ROBERTO GAZOLA - 

OAB:OAB/PR 24.827, NILSON PORTELA FERREIRA - OAB:12925/MT, 

Sérgio Luiz Cassidori Padial - OAB:24.112 -PR, WAGNER PETER 

KRAINER JOSÉ - OAB:19.060/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON PORTELA FERREIRA - 

OAB:12925

 Impulsiono o feito com intimação do patrono da parte inventariante 

interessada na confecção de documentos diversos, para em 5 dias, 

comparecer em cartório acompanhada da parte, se for o caso, e retirar 

documento expedido nos autos, ou recolher as custas de sua confecção 

se for o caso. Após esse prazo, os autos serão remetidos ao arquivo, se 

for o caso de remessa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1115827 Nr: 16938-08.2016.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIO ANTONIO NADAI ALBERTON, ALSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MARIA ILZA FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTHON CALESTINI - 

OAB:4.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cuida – de abertura de inventário proposto por MARCIO ANTONIO NADAI 

ALBERTON dos bens deixados MARIA ILZA FERREIRA DA SILVA falecida 

dia 13/12/2015 (fl. 04). Verifica-se que, na presente ação foram 

cumpridas todas as formalidades legais.O inventariante cumpriu as 

determinações judiciais, anexou certidões negativas dos “de cujus” da 

perante a Fazenda Pública Federal (fl.35), Estadual/MT (fl. 50) e certidão 

Municipal (fl.34). Certidão ANOREG, fls. 46.No caso dos autos, as provas 

documentais acostadas comprovam o título de herdeiros, cessionário e os 

bens do espólio, conforme exigência dos arts. 659 e 660 do CPC.Art. 659. 

A partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, 

será homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 

663.§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de 

adjudicação, quando houver herdeiro único.§ 2o Transitada em julgado a 

sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o 

formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, 

serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 

662.Desta forma, não há ôbice para a homologação do presente feito.Em 

face do exposto e por mais que dos autos consta, com fundamento no 

art.659 do CPC HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produzam seus 

jurídicos e legais efeitos, o inventário do bem deixado pelo falecimento de 

MARIA ILZA FERREIRA DA SILVA falecida dia 13/12/2015 (fl. 04), 

ADJUDICANDO o direito de quotas na empresa SIMÉTRICA ENGENHARIA 

ELETROMECÂNICA LTDA à única herdeira ANA LUZIA SILVA ALBERTON, 

ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados..Após, 

transitada em julgado, e apresentado o comprovante de pagamento ou 

declaração de isenção do ITCMD, expeça-se termo de adjudicação/alvará. 

Adotadas tais providências, promovam-se as baixas e anotações 

necessárias e arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 792621 Nr: 46716-62.2012.811.0041

 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: TÚLLIO CÉSAR ARRUDA BARROS, TEÓFILO MÁRCIO 

DE ARRUDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE HAYDÉE ARRUDA MOREIRA DE 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MEIRE CORREIA DE SANTANA DA 

COSTA MARQUES - OAB:9995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 792621

Vistos, etc.

Defiro requerimento de fl. 311, concedo o prazo de 90 (noventa) dias para 

que o inventariante apresente o comprovante de pagamento do Imposto de 

Transmissão Causa Mortis ou sua isenção.

Após volte concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 450824 Nr: 23309-95.2010.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA GOMES DE CASTRO, M. G. S., MARCIA GOMES 

DE CASTRO, L. O. G. O.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JEAN CARLOS DE OLIVEIRA 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Kamila Ester Souza 

Tavares - OAB:14552-E, ELIANETH GLÁUCIA DE OLIVEIRA NAZÁRIO 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:NÚCLEO 

CÍVEL, NAJILA PRISCILA FARARHAT - OAB:6770/MT, NPJ - 

AFIRMATIVO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 450824

Determino a intimação pessoal da inventariante, para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento do feito.

Decorrido o prazo e não havendo manifestação, certifique – se o Sr. 

Gestora e arquive – se os autos com as anotações de praxe.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá, 24 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1255417 Nr: 22806-30.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGPS, ACDOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA ELÍGIA BRAGA - 

OAB:OAB/PA 15.186-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1255417

 Oficie – se ao juízo deprecante solicitando nova data de audiência, com 

as informações nos autos, cumpra-se na forma requerida, servindo a 

cópia de mandado.

Comunique-se ao juízo deprecante os dados desta missiva a fim de 

informações e consultas.

Após o cumprimento devolva-se com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 397581 Nr: 31370-76.2009.811.0041

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TJTS, JDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 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:

 Código: 397581

Vistos, etc.

Defiro requerimento de fl. 25, determino o desarquivamento dos autos, 

intime – se o requerente para se manifestar nos autos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1254347 Nr: 22492-84.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO TEIXEIRA DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILZA SOUSA CORREA, SILVIO SOUSA 

CORRÊA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELO GOMES MATOS NETO - 

OAB:7508/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código: 1254347

Cumpra-se conforme solicitado a fl. 23, servindo a cópia de mandado.

Comunique-se ao juízo deprecante os dados desta missiva a fim de 

informações e consultas.

Após o cumprimento devolva-se com as cautelas e homenagens de estilo.

Cumpra-se.

Cuiabá, 24 de jul ho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1271763 Nr: 28231-38.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CABB, PRDFM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEORGE ARNOUD TORK 

FAÇANHA - OAB:2708/AP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante certidão do Oficial de Justiça, devolva-se a carta precatória com as 

cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1277779 Nr: 1136-96.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDJ, CBDO, HOJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMDCJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RHYZEA LUCIA CAVALCANTE 

DE MORAIS - OAB:PROMOT. DE JUST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1277779

Ante certidão do Oficial de Justiça, devolva-se a carta precatória com as 

cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1068146 Nr: 54567-50.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KNC, SILVANA GLÓRIA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO COSTA E COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA PEREIRA DA SILVA 

LOPES - OAB:OAB/RO 4422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1068146

Ante a informação de fl. 14, devolva-se a carta precatória com as 

cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1278133 Nr: 1273-78.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BWO, TWO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO JULIAN DE CAMARGO 

FONTOURA - OAB:12.189/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1278133

Ante certidão do Oficial de Justiça, devolva-se a carta precatória com as 

cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1051651 Nr: 47248-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSDS, FRANCISMARY SANCHES DE SOUZA, JOSÉ 

HENRIQUE DO ESPIRITO SANTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO GIVANILDO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO JOSÉ VIEIRA - 

OAB:4.715/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1051651

Ante ao requerimento de fl.20, devolva-se a carta precatória com as 

cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1309855 Nr: 10823-97.2018.811.0041

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YDSC, NADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA JANINE DE SOUZA PENHA 

- OAB:9351/MA, KASSIO JORGE DE CARVALHO GILHON ROSA - 

OAB:12087/MA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 1309855

Vistos, etc.

Trata – se de AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE VISITA C/C ALIMENTOS E 

TUTELA ANTECIPADADE formulado por RAIMUNDO CONCEIÇÃO em face 

de YURI DOS SANTOS CONCEIÇÃO.

Decisão declinando a competência, tendo em vista que o menor está 

residindo na cidade de Vera/MT, fl. 36.

Ocorre que os autos foram remetidos para a Comarca de Cuiabá/MT e 

distribuídos para está Vara, desta feita, remetam – se os presentes autos 

para a Comarca de Vera/MT.

 Ao Cartório Distribuidor com as baixas necessárias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 861774 Nr: 3132-71.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOMC, FMC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO MARTINS NAVES 

JUNIOR - OAB:OAB/GO 35847

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 861774

Ante certidão do Oficial de Justiça, devolva-se a carta precatória com as 

cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1133300 Nr: 24302-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGFB, AGFB, ACHF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1133300

Ante certidão do Oficial de Justiça, devolva-se a carta precatória com as 

cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1219249 Nr: 11226-03.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHLDA, GEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

CAXIAS DO SUL/RS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1219249

Ante certidão do Oficial de Justiça, devolva-se a carta precatória com as 

cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1280071 Nr: 1859-18.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PJAG, TABG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FPG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

TAPURAH - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1280071

Tendo em vista informação de fl. 15, devolva-se a carta precatória com as 

cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1263718 Nr: 25685-10.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCSCS, KCS, PCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIMA DE JESUS - 

OAB:100.548/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1263718

Devolva-se a carta precatória com as cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1277250 Nr: 973-19.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCBGV, LEISE COSTA BETHENCOURT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO GONÇALVES VILALBA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIRENE COSTA TORRES - 

OAB:OAB/MS 21.349

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1277250

Ante certidão do Oficial de Justiça, devolva-se a carta precatória com as 

cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1280960 Nr: 2142-41.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO CEZAR DA SILVA - 

OAB:16.249/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1280960

Ante certidão do Oficial de Justiça, devolva-se a carta precatória com as 

cautelas e homenagens de estilo.

 Cumpra – se.

 Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 909973 Nr: 36836-75.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL EVANGELHO ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRLA MARIA DOS SANTOS ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): IRLA MARIA DOS SANTOS ARAUJO, 

Filiação: Raimunda Alves dos Santos e Nilo Cardoso dos Santos, data de 

nascimento: 13/04/1968, brasileiro(a), natural de Buriti dos Lopes-PI, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: EFETUAR A CITAÇÃO da parte requerida, no prazo de 

15 (quinze) dias, conforme preceitua o art. 257, III, do Novo Código de 

Processo Civil.

Despacho/Decisão: Vistos,  etc.Divórcio Li t ig iosoAutos n.º 

909973Analisando os autos verifico que a parte Autora reitera o pedido de 

citação via edital da Requerida. (fls. 53)Ressalto que mesmo sendo 

realizada pesquisa via INFOSEG (fls. 21) não foi possível localizar a 

Requerida. (fls. 29 – verso, 41 e 51) Assim sendo, conclui-se que a 

Requerida apesar de ser conhecida encontra-se em local incerto nos 

termos do art. 256, § 3º do Novo Código de Processo Civil, pois desde o 

ano de 2014 não foi possível sua citação/intimação.Por consequência, 

determino a citação da Requerida via edital, no prazo de 20 (vinte) dias, 

conforme art. 257, III, do Novo Código de Processo Civil.Transcorrido o 

prazo sem manifestação, nomeio o Núcleo de Práticas Jurídicas da 

Universidade de Cuiabá – UNIJURIS como curador especial do 

Requerido.Com a defesa nos autos, intime-se a parte Autora, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, 

conclusos para sentença.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 04 de junho de 

2018.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, 24 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038758 Nr: 40968-44.2015.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE APARECIDA COSTA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO UNIC 

UNIJURIS - OAB:UNIC/PANTANAL, JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - 

OAB:3830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA COSTA, 

Rg: 3393170, Filiação: Albertina O. S. Costa e Raimundo Viana Costa, data 

de nascimento: 07/10/1967, brasileiro(a), natural de Castanhedo-MA, 

casado(a), soldador. 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 DE DIVÓRCIO LITIGIOSO INTERPOSTA POR 

ELIANE APARECIDA COSTA EM DESFAVOR DE FRANCISCO OLIVEIRA DA 

SILVA COSTA.

Despacho/Decisão: Vistos,  etc.Divórcio Li t ig iosoAutos n.º 

1038758Analisando os autos verifico que a parte Autora requer a citação 

via edital do Requerido (fls. 41/42), por não ter sido possível 

citá-lo.Verifico que a parte Autora pretende apenas a decretação do 

divórcio. (direito potestativo) Desse modo, por estar em local ignorado (fls. 

256, II, NCPC), entendo que necessária a intimação do Requerido via edital. 

Assim sendo, defiro o pedido da parte Autora e determino a citação do 

Requerido Francisco Oliveira da Silva Costa, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).Após o transcurso do prazo, nomeio o Núcleo de 

Prática Jurídica da Universidade de Cuiabá (UNIJURIS), para defender os 

interesses do Requerido.Com a defesa nos autos, intime-se a parte 

Autora, para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias.Por fim, conclusos para Sentença.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 08 

de junho de 2018.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, 24 de julho de 2018
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Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 860324 Nr: 1988-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GABRIELA MARTA PINTO, MICKSUEL ENALDA 

VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB:11.665/MT, FACULDADE AFIRMATIVO - OAB:NPJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GABRIELA MARTA PINTO, Cpf: 

59408774191, Rg: 0880281-5, Filiação: Antonia de Jesus Pinto, data de 

nascimento: 02/02/1976, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, divorciado(a), 

assistente administrativo. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito.

Resumo da Inicial: AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL 

INTERPOSTA POR GABRIELA MARTA PINTO VASCONCELOS E MICKSUEL 

ENALDA VASCONCELOS

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

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, 24 de julho de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1114673 Nr: 16545-83.2016.811.0041

 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: MEODS, JGODS, BPRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A MT

 Impulsiono o feito com intimação do patrono do requerido para manifestar 

em cinco dias sobre o laudo de DNA juntado nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1310530 Nr: 10986-77.2018.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 1310530

Vistos, etc.

Ante a juntada dos comprovantes pelo executado, fls. 59/65, intime – se a 

exequente para se manifestar nos autos.

Intime-se.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 220597 Nr: 28838-71.2005.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MMRF, MDDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT, JOÃO BARROS FERREIRA JUNIOR - 

OAB:7002/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA - 

OAB:5354/MT

 Vistos, etc.

Código: 220597

Tendo em vista se tratar de autos de outra Vara, determino a 

redistribuição dos presentes autos para uma das Varas de Família, com as 

nossas homenagens.

Intime – se. Cumpra – se.

Cuiabá, 24 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 378484 Nr: 14487-54.2009.811.0041

 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: ADSN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VHS, CSDN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDESIO MARTINS DA SILVA - 

OAB:9.254/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NYLTER APARECIDA 

FERREIRA FABRIS - OAB:10.645-B

 Considerando que a sentença de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA: "(...)Na petição de fls. 468/469 o 

Senhor Alvantino Jose Geraldino esclarece que o nome da mãe é Celiana 

Siqueira Figueiredo e o nome do pai registral é Adriano da Silva 

Nascimento, tendo o menor adotado ....

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1041696 Nr: 42392-24.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEOPOLDO DE MORAES 

GODINHO JUNIOR - OAB:13565/O

 POSTO ISSO e o que mais dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE o 

pedido da parte autora por sentença, com fundamento nos artigos 1º, 

inciso III, 5º, incisos XXXV e XLI da Constituição Federal, no artigo 4º da 

LICC, por analogia ao artigo 1.723 do Código Civil e artigos 1º e 5º da Lei 

9.278/96 e, artigo 487, I do CPC, a fim de conhecer e dissolver a união 

estável a união homoafetiva existente entre FABIO SLOMP e JOSINO 

RAMOS DE SIQUEIRA NETO, no período de 2009 e término em julho de 

2014.O imóvel a ser partilhado na presente ação, (fls. 19/21) está 

financiado pela Caixa econômica Federal, em 300 meses, deste modo, o 

requerente possui direito de 50% das parcelas pagas durante a união 

estável, do dia 27/06/2011 a 06/2014. Com relação as dívidas e os bens 

móveis adquiridos pelo casal na constância da união estável, de 2009 a 

julho de 2014, devem ser partilhados em 50% para cada parte, caso não 

haja acordo será apurados eventualmente em processo de execução. 

Determino o desbloqueio do imóvel partilhável uma vez que o autor terá o 

direito tão somente ao valor correspondente a 50% das parcelas pagas 

durante a união estável. Oficie – se ao Cartório de Registro de Imóveis (2º 
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Serviço Notarial e registral) para que proceda com o desbloqueio do imóvel 

de fls. 19/21. Sem custas, por se tratar de assistência judiciária gratuita, a 

qual estendo para a parte requerida. Com relação aos honorários 

advocatícios, cada um arcará com o as respectivas verbas dos 

honorários advocatícios, nos termos do artigo 86 do CPC. Às providências 

necessárias. Transitado em julgado, arquive-se, procedendo às devidas 

baixas e anotações. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 23 de julho de 2018.Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1178572 Nr: 43343-81.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARMANDO BARRIGELA FILHO, 

ARMANDO BARRIGUELA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓD. 1178572

 Vistos, etc.

 Digam o inventariante e herdeiros, no prazo de 10 dias se concordam ou 

não com o pedido inicial (CPC., arts. 642).

 Intime-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá - MT., 25 de julho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1132672 Nr: 24145-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA, ADRIELLE 

DOS SANTOS BACHEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARMANDO BARRIGUELLA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELLE DOS SANTOS 

BACHEGA - OAB:15192, PAULO ROGÉRIO DOS SANTOS BACHEGA - 

OAB:13184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CÓD. 1132672

 Vistos, etc.

 Digam o inventariante e herdeiros, no prazo de 10 dias se concordam ou 

não com o pedido inicial (CPC., arts. 642).

 Intime-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá - MT25 de julho de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1016597 Nr: 30376-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARMANDO BARRIGUELLA NETO, JOELCI MARIA 

RIBEIRO BARRIGUELLA, AMANDA RIBEIRO BARRIGUELLA, RAFAELA 

COSTA BARRIGUELLA, RAFAEL COSTA BARRIGUELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARMANDO BARRIGUELLA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código: 1016597

Vistos, etc.

Tendo em vista a apresentação das primeiras declarações, fls. 14/16, 

determino a citação da Srª Dilcinéia Aparecida Costa Martins, do Srº. Plínio 

Samaclay de Lima Moran, para que se manifestem no presente inventário.

Intime-se o Inventariante para providenciar:

a) - recolhimento do imposto “causa mortis” juntando aos autos as guias 

de recolhimento ou prova da isenção nos termos da Lei 7.850 de 

18/12/2002;

b) – certidão acerca da existência de testamento deixado pelos autores da 

herança, expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados;

c) – certidão negativa da Fazenda Pública Municipal, Estadual e Federal em 

nome do de cujus.

As providências deverão se dar no prazo de 20 (vinte) dias.

 Ciência ao Ministério Público.

Por fim, concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 909456 Nr: 36439-16.2014.811.0041

 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: PATRICIA CAMARGO MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO MARQUES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ALFEU SOUZA RAMOS - 

OAB:6.693/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 Vistos, etc.

Código: 909456

 Defiro requerimento de fls. 542/543, determino a suspensão do processo 

pelo prazo de 60 (sessenta) dias, após volte conclusos para decisão.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1145395 Nr: 29810-55.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANICE HELENA FERRERI - 

OAB:69.011/SP, PRISCILA VANESSA WINGENBACH DA SILVA - 

OAB:16.466, SABRINA ZAMANA DOS SANTOS - OAB:262.465/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Fernando Oliveira - 

OAB:OAB/MT 13597, Lisandra Prates Mansor - OAB:OAB/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 1145395

De acordo com o Aviso de Recebimento o destinatário Colégio Baptista – 

Avenida Salvador Markowics, n.º 571, Lagos de Santa Helena – CEP 

12.916 – 400 – Bragança Paulista – São Paulo não foi localizado. “Motivo 

da devolução: mudou-se”. (fls. 391).

Desse modo, determino seja expedida carta precatória a Bragança 

Paulista - SP, visando o cumprimento do ofício expedido às fls. 358, por 

oficial de justiça, devendo constar as advertência contidas no despacho 

de fls. 373, parágrafo quarto.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1114673 Nr: 16545-83.2016.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: MEODS, JGODS, BPRDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6.808/MT, EVAN CORREA DA COSTA - OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO MARTINS VERAO - 

OAB:4839-A MT

 Certifico que em diligência via fone com o advogado da requerente, sr. 

Evan Corrêa, o mesmo informou que o ofício de fl.155 já foi efetivado e 

que os descontos já estão sendo realizados na conta de fl.181.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1022024-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL MARTINS VILELA (REQUERENTE)

DEBORA MARTINS VILELA (REQUERENTE)

KELIA MARTINS LOPES VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ADEMAR GOULART OAB - MT13269/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1022024-69.2018.8.11.0041. REQUERENTE: KELIA MARTINS LOPES 

VILELA, GABRIEL MARTINS VILELA, DEBORA MARTINS VILELA Vistos, 

etc. Trata-se de ALVARÁ JUDICIAL ajuizado por KELIA MARTINS LOPES 

VILELA, GABRIEL MARTINS VILELA e DEBORA MARTINS VILELA. 

Esclarecem os autores que ajuizaram Inventário Extrajudicial por conta do 

falecimento do Senhor Claudio Vilela Junqueira, sendo nomeada 

Inventariante a Senhora Kelia Martins Lopes Vilela, e que a Empresa CV 

Junqueira M.E., C.N.P.J., n.º 06.033.317/0001-00, que possui a Conta 

Corrente n.º 117629 – 3, Agência n.º 4042-8, Banco do Brasil, faz parte 

do acerco patrimonial. Elucidam que a Conta Corrente n.º 117629 – 3, 

Agência n.º 4042-8, Banco do Brasil, está bloqueada pelo Banco do Brasil 

aguardando a apresentação do Formal de Partilha ou Alvará Judicial para 

o desbloqueio. Sustentam que a livre movimentação da conta vinculada a 

empresa é de extrema necessidade, uma vez que é por meio dela que são 

efetuados os pagamentos de boletos e dos funcionários. Ao final, em 

síntese, requer: i) seja concedida liminar, a fim de determinar que o Banco 

do Brasil proceda com o desbloqueio da Conta Corrente n.º 117629 – 3, 

Agência n.º 4042-8, vinculada a Empresa CV Junqueira M.E., C.N.P.J., n.º 

06.033.317/0001-00, até que seja finalizado o Inventário Extrajudicial; ii) 

seja expedido Alvará Judicial autorizando a Senhora Kelia Martins Lopes 

Vilela, Inventariante do Espólio do de cujus Claudio Vilela Junqueira, a 

realizar todas as movimentações necessárias junto a Conta Corrente n.º 

117629 – 3, Agência n.º 4042-8, Banco do Brasil, vinculada a Empresa CV 

Junqueira M.E., C.N.P.J., n.º 06.033.317/0001-00, até que seja finalizado o 

Inventário Extrajudicial. Com a inicial vieram documentos. É O RELATÓRIO. 

DECIDO Trata-se de Alvará Judicial ajuizado por Kelia Martins Lopes Vilela, 

Gabriel Martins Vilela e Debora Martins Vilela. Inicialmente, concedo aos 

Autores os Benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. (art. 98 do 

C.P.C.). Analisando os autos verifico que se trata de ação de jurisdição 

voluntária, pois estão representados pelo Doutor Fabrício Ademar Goulart, 

OAB/MT n.º 13.269. (ID n.º 14278358). Compulsando os autos verifico que 

o pedido principal consiste no desbloqueio da Conta Corrente n.º 117629 – 

3, Agência n.º 4042-8, vinculada a Empresa CV Junqueira M.E., C.N.P.J., 

n.º 06.033.317/0001-00, que integra o espólio do de cujus Claudio Vilela 

Junqueira. Denota-se dos documentos que instruem a petição inicial a 

veracidade nas alegações dos autores, devendo, portanto, serem 

deferidos os pedidos iniciais. Isso porque, não obstante a Conta Corrente 

n.º 117629 – 3, Agência n.º 4042-8, vinculada a Empresa CV Junqueira 

M.E., C.N.P.J., n.º 06.033.317/0001-00 (ID n.º 14278524), estar bloqueada 

pelo Banco do Brasil (ID n.º 14278592), a Senhora Kelia Martins Lopes 

Vilela fora nomeada para atuar como Inventariante (Escritura Pública de 

Declaração de Herdeiros e de Nomeação de Inventariante, ID n.º 

14278478), e os herdeiros: [...] autorizam expressamente, ainda, a 

Inventariante a movimentar a Conta-Corrente 117.629 – 3, Agência 4042 – 

8 da Instituição Financeira Banco do Brasil, em nome da empresa 

relacionada no processo de ITCD, C.V. JUNQUEIRA – EPP, inscrita no CNPJ 

06.033.317/0001-00 denominado Lima Fossa Amazonas, localizada no 

Bairro Jardim Mossoró, Cidade de Cuiabá – MT, podendo realizar todas as 

movimentações que se fizerem necessárias, efetuar saques e retiradas, 

com a finalidade de possibilitar o andamento normal das atividades 

empresariais da empresa C.V. JUNQUEIRA – EPP. [...] Ademais, com o 

bloqueio da Conta Corrente n.º 117629 – 3, Agência n.º 4042-8 da 

Empresa CV Junqueira M.E., C.N.P.J., n.º 06.033.317/0001-00, toda a 

atividade, consistente em pagamento de boletos (ID n.º 14278634), de 

funcionários, etc., está estagnada, causando prejuízos à pessoa jurídica. 

Por consequência, inexiste obstáculo para que a Senhora Kelia Martins 

Lopes Vilela movimente a conta vinculada a Empresa CV Junqueira M.E., 

C.N.P.J., n.º 06.033.317/0001-00, até porque já é inventariante em ação 

extrajudicial. Nesse sentido, o pedido inicial merecer ser acolhido, 

porquanto inexiste qualquer irregularidade processual e, principalmente, 

por se tratar a presente ação de jurisdição voluntária. ANTE O EXPOSTO, 

com fulcro no artigo 487, I, do NCPC, ACOLHO o pedido inicial e determino 

DESBLOQUEIO DA CONTA CORRENTE N.º 117629 – 3, AGÊNCIA N.º 

4042-8, VINCULADA A EMPRESA C.V. JUNQUEIRA M.E., C.N.P.J., N.º 

06.033.317/0001-00, até que seja finalizado o Inventário Extrajudicial, bem 

como seja expedido ALVARÁ JUDICIAL AUTORIZANDO a Senhora KELIA 

MARTINS LOPES VILELA, Inventariante do Espólio do de cujus Claudio 

Vilela Junqueira, A REALIZAR TODAS AS MOVIMENTAÇÕES 

NECESSÁRIAS junto a Conta Corrente n.º 117629 – 3, Agência n.º 4042-8, 

Banco do Brasil, vinculada a Empresa CV Junqueira M.E., C.N.P.J., n.º 

06.033.317/0001-00, até que seja finalizado o Inventário Extrajudicial 

Cientifique-se o Ministério Público. Intimem-se as partes. Isento de custas, 

pois concedo os benefícios da assistência judiciária gratuita. Deixo de 

condenar em verba honorária, por inexistir litígio. Transitado em julgado, 

certifique-se e arquive-se o processo, observando-se as formalidades 

legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 

25 de julho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1014648-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WLADIMIR MULLER FILHO (REQUERENTE)

DAIRCE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE MATOS ARAUJO OAB - MT18347/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1014648-32.2018.8.11.0041. REQUERENTE: WLADIMIR MULLER FILHO, 

DAIRCE BATISTA Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE CONVERSÃO DA 

SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO CONSENSUAL interposta por 

WLADIMIR MULLER FILHO e DAIRCE BATISTA. As partes formularam 

acordo, Id. 13425783. Requerem a homologação do presente acordo. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de AÇÃO DE CONVERSÃO DA 

SEPARAÇÃO JUDICIAL EM DIVÓRCIO CONSENSUAL interposta por 

WLADIMIR MULLER FILHO e DAIRCE BATISTA. A ação pode e deve ser 

julgada de plano uma vez que se trata de requerimento conjunto, o qual 

está em conformidade com a nova redação do art. 226, § 6º, da 

Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 66/2010). Deste modo, sem 

maiores delongas, é incontestável a possibilidade de decretação do 

divórcio, pelas razões acima delineadas, mesmo porque não se pode, sem 

prejuízo do direito substancial dos Requerentes deixar de acolher o pedido 

de Divórcio, visto que seria extremamente injusto proclamar a 

improcedência do pedido quando eles, certamente procurando reorganizar 

suas vidas, tentam obter do Poder Judiciário um provimento que facilite tal 

objetivo. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 

487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado Id. 13425783, e DECRETO o divórcio 

do casal e declaro extinto o vínculo matrimonial, por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos extinguindo a presente com resolução 

do mérito, e, em consequência, com fundamento no art. 2º, inciso IV, e 

parágrafo único da Lei 6.515/77, O cônjuge virago voltará a usar o nome 

de solteira: Dairce Batista. Expeça – se necessário à averbação da 

sentença à margem da Certidão de Casamento de ID 13425802, após o 

transito em julgado. Deixo de condenar em verba honorária, ante a 

inexistência de litígio. Transitado em julgado, certifique-se, e, 

posteriormente, arquive-se o processo, observando-se as formalidades 

legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 

23 de julho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1017555-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA BATISTA DA ROCHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1017555-77.2018.8.11.0041. REQUERENTE: MARINALVA BATISTA DA 

ROCHA Vistos, etc. Trata – se de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL 

interposto por MARINALVA BATISTA DA ROCHA PROENÇA, objetivando a 

concessão de medida judicial para levantar importância correspondente a 

valores remanescentes depositados em nome do Sr. Ismael Jesus de 

Proença, falecido em 14/05/2018. O pedido veio acompanhado de 

documentos. Foi realizada pesquisa BACENJUD, comprovando a 

existência de valores em nome do falecido no Banco do Brasil, ID nº 

14095330. É O RELATÓRIO. DECIDO. A documentação juntada na inicial 

comprova que a senhora Marinalva era esposa do falecido Ismael Jesus 

de Proença, conforme certidão de óbito, ID nº 13764180, os filhos 

renunciaram os valores deixados pelo “de cujus”, Ids 13764213, 

13764187, 13764183. Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, 

por Sentença (Artigo 487, I do NCPC), para determinar a expedição de 

ALVARÁ JUDICIAL, em favor da Requerente MARINALVA BATISTA DA 

ROCHA PROENÇA a fim de que efetue o saque dos valores informados (ID 

nº 14095330), no Banco do Brasil em nome do falecido Sr. Ismael Jesus 

de Proença. Sem custas, pois beneficiário da justiça gratuita (Lei n.º 

1.060/50). Transitado em julgado certifique – se e arquive – se, 

procedendo – se as devidas baixas e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 24 de 

julho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1036980-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARYELLY JACYRA DE SOUZA COENGA (REQUERENTE)

VICTOR HUGO DE SOUZA COENGA (REQUERENTE)

MICHEL LUCIO DA SILVA COENGA (REQUERENTE)

V. G. D. S. C. (REQUERENTE)

M. L. D. S. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUEYDE JACYRA LEITE DE SOUZA COENGA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1036980-27.2017.8.11.0041. REQUERENTE: MICHEL LUCIO DA SILVA 

COENGA, MIGUEL LUCIO DE SOUZA COENGA, VINICIUS GUILHERME DE 

SOUZA COENGA, MARYELLY JACYRA DE SOUZA COENGA, VICTOR 

HUGO DE SOUZA COENGA REQUERIDO: SUEYDE JACYRA LEITE DE 

SOUZA COENGA Vistos, etc. Trata – se de PEDIDO DE ALVARÁ JUDICIAL 

interposto por MICHEL LÚCIO DA SILVA COENGA, MICHEL LÚCIO DE 

SOUZA COENGA, VINICIUS GUILHERME DE SOUZA COENGA, 

representados pelo genitor, MARYELLY JACYRA DE SOUZA COENGA e 

VICTOR HUGO DE SOUZA COENGA, objetivando a concessão de medida 

judicial para levantar importância correspondente ao FGTS junto à Caixa 

Econômica Federal, em nome da Srª. SUEDY JACYRA LEITE DE SOUZA 

COENGA, falecida em 21/10/2017. O pedido veio acompanhado de 

documentos. Foram anexados nos autos extrato de saldo na conta 

vinculada do FGTS, conforme ID nº 11039308. O representante do 

Ministério Público opinou pelo deferimento ao pleiteado na petição inicial 

pela parte autora mediante decretação da extinção do feito com julgamento 

do mérito, Id 13100582. É O RELATÓRIO. DECIDO. A documentação 

juntada na inicial comprova que o senhor MICHEL LÚCIO DA SILVA 

COENGA era esposo da falecida e MICHEL LÚCIO DE SOUZA COENGA, 

VINICIUS GUILHERME DE SOUZA COENGA, MARYELLY JACYRA DE 

SOUZA COENGA e VICTOR HUGO DE SOUZA COENGA eram filhos da de 

cujus , conforme certidão de óbito SUEDY JACYRA LEITE DE SOUZA 

COENGA, ID nº 11039293. Assim sendo, acolho a pretensão da parte 

autora, por Sentença (Artigo 487, I do NCPC), para determinar a expedição 

de ALVARÁ JUDICIAL, em favor dos Requerentes MICHEL LÚCIO DA 

SILVA COENGA, MICHEL LÚCIO DE SOUZA COENGA, VINICIUS 

GUILHERME DE SOUZA COENGA, representados pelo genitor, MARYELLY 

JACYRA DE SOUZA COENGA e VICTOR HUGO DE SOUZA COENGA a fim 

de que efetue o saque dos valores do FGTS informados pela Caixa 

Econômica Federal (ID nº 11039308), em nome da falecida Sr. SUEDY 

JACYRA LEITE DE SOUZA COENGA. Sem custas, pois beneficiário da 

justiça gratuita (Lei n.º 1.060/50). Transitado em julgado certifique – se e 

arquive – se, procedendo – se as devidas baixas e anotações. P.R.I.C. 

Cuiabá, 24 de julho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1022985-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (REQUERENTE)

ANA MARIA CORBELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1022985-44.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ANA MARIA CORBELINO, 

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO REQUERIDO: CAIXA 

ECONOMICA FEDERAL Vistos, etc. Trata – se de PEDIDO DE ALVARÁ 

JUDICIAL interposto por ANA MARIA CORBELINO SIQUEIRA e ANABEL 

CORBELINO SIQUEIRA DALTRO objetivando a concessão de medida 

judicial para levantar importância correspondente ao FGTS junto à Caixa 

Econômica Federal, em nome do Sr. ABEL RIBEIRO SIQUEIRA, falecido em 

19/09/2002. O pedido veio acompanhado de documentos. Foram anexados 

nos autos extrato de saldo na conta vinculada do FGTS, conforme ID nº 

11634108. É O RELATÓRIO. DECIDO. A documentação juntada na inicial 

comprova que a senhora ANA MARIA CORBELINO SIQUEIRA era esposa 

do falecido e a Srª ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO era filha do 

de cujus ABEL RIBEIRO SIQUEIRA, conforme certidão de óbito ID nº 

9161396. Assim sendo, acolho a pretensão da parte autora, por Sentença 

( Artigo 487, I do NCPC), para determinar a expedição de ALVARÁ 

JUDICIAL, em favor das Requerentes ANA MARIA CORBELINO SIQUEIRA e 

ANABEL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO a fim de que efetue o saque dos 

valores do FGTS informados pela Caixa Econômica Federal (ID nº 

11634108), em nome do falecido Sr. ABEL RIBEIRO SIQUEIRA. Sem 

custas, pois benefício da justiça gratuita (Lei n.º 1.060/50). Transitado em 

julgado certifique – se e arquive – se, procedendo – se as devidas baixas 

e anotações. P.R.I.C. Cuiabá, 24 de julho de 2018. Luís Fernando Voto 

Kirche Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1001219-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARCIO PEREIRA NETO (REQUERENTE)

ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON SILVA DE CAMARGO OAB - MT0002054A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

LUIS FERNANDO VOTO KIRCHE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1001219-95.2018.8.11.0041. REQUERENTE: JOSE MARCIO PEREIRA NETO, 

ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE DIVÓRCIO DIRETO CONSENSUAL interposta por JOSÉ MÁRCIO 

PEREIRA NETO e ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA. As 

partes formularam acordo, Id. 11443761. Requerem a homologação do 

presente acordo. O representante do Ministério Público manifestou pelo 

deferimento das pretensões dos requerentes realizadas na petição inicial, 

Id 13422910. É O RELATÓRIO. DECIDO. Cuida-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO 

DIRETO CONSENSUAL interposta por JOSÉ MÁRCIO PEREIRA NETO e 

ROSANGELA FERREIRA DE OLIVEIRA PEREIRA. A ação pode e deve ser 

julgada de plano uma vez que se trata de requerimento conjunto, o qual 
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está em conformidade com a nova redação do art. 226, § 6º, da 

Constituição Federal (Emenda Constitucional n. 66/2010). Deste modo, sem 

maiores delongas, é incontestável a possibilidade de decretação do 

divórcio, pelas razões acima delineadas, mesmo porque não se pode, sem 

prejuízo do direito substancial dos Requerentes deixar de acolher o pedido 

de Divórcio, visto que seria extremamente injusto proclamar a 

improcedência do pedido quando eles, certamente procurando reorganizar 

suas vidas, tentam obter do Poder Judiciário um provimento que facilite tal 

objetivo. Pelo exposto e o que mais dos autos consta, HOMOLOGO (art. 

487, III, “b”, NCPC) o acordo realizado Id. 13436269, e DECRETO o divórcio 

do casal e declaro extinto o vínculo matrimonial, por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos extinguindo a presente com resolução 

do mérito, e, em consequência, com fundamento no art. 2º, inciso IV, e 

parágrafo único da Lei 6.515/77, O cônjuge virago voltará a usar o nome 

de solteira: ROSANGELAFERREIRA DE OLIVEIRA. Expeça – se necessário 

à averbação da sentença à margem da Certidão de Casamento de ID 

11443845, após o transito em julgado. Deixo de condenar em verba 

honorária, ante a inexistência de litígio. Transitado em julgado, 

certifique-se, e, posteriormente, arquive-se o processo, observando-se 

as formalidades legais, procedendo-se as anotações e baixas de estilo. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de 

Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022670-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT0013028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. O. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - 

MT0004531A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1022670-16.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da sentença de ID 

14351795 - "(...) Diante do exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 14001315, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, notadamente, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Maycon Silva Arruda e Claudia Onedia Vendramin 

Arruda, com a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o 

cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, Claudia Onedia 

Vendramin. Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação ao 

Serviço Notarial e Registral do Casamento, observando-se a modificação 

do nome do cônjuge mulher, bem assim ressaltando a dispensabilidade da 

inscrição no livro E do Cartório Local, nos termos do Provimento nº 

43/2012, da CGJ. Da mesma forma, expeça-se ofício ao Serviço Registral 

de Imóveis, ficando esse autorizado a exigir, se for o caso, os 

comprovantes de recolhimento de eventual imposto devido. Outrossim, 

condeno ao pagamento das despesas relativas as custas judiciais 

despendidas no presente processo, de forma pro rata, suspensa a 

exigibilidade, todavia, em decorrência da gratuidade concedida às partes, 

respectivamente, ID 9244383 e ID 9814416. Por fim, tendo em vista o 

acordo realizado, cancelo a audiência outrora agendada. Após, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos. Às providências." Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1022670-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. S. A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT0013028A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. O. V. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANA DE BARROS BEZERRA PINHEIRO ESPOSITO OAB - 

MT0004531A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1022670-16.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA/REQUERIDA, através 

de seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da sentença de ID 

14351795 - "(...) Diante do exposto, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO, por sentença, os termos do 

acordo entabulado entre as partes, ID 14001315, para que sejam 

produzidos seus jurídicos e legais efeitos e, notadamente, DECRETO O 

DIVÓRCIO do casal Maycon Silva Arruda e Claudia Onedia Vendramin 

Arruda, com a consequente extinção do vínculo conjugal, autorizando o 

cônjuge mulher a utilizar o nome de solteira, qual seja, Claudia Onedia 

Vendramin. Transitada em julgado, expeça-se mandado de averbação ao 

Serviço Notarial e Registral do Casamento, observando-se a modificação 

do nome do cônjuge mulher, bem assim ressaltando a dispensabilidade da 

inscrição no livro E do Cartório Local, nos termos do Provimento nº 

43/2012, da CGJ. Da mesma forma, expeça-se ofício ao Serviço Registral 

de Imóveis, ficando esse autorizado a exigir, se for o caso, os 

comprovantes de recolhimento de eventual imposto devido. Outrossim, 

condeno ao pagamento das despesas relativas as custas judiciais 

despendidas no presente processo, de forma pro rata, suspensa a 

exigibilidade, todavia, em decorrência da gratuidade concedida às partes, 

respectivamente, ID 9244383 e ID 9814416. Por fim, tendo em vista o 

acordo realizado, cancelo a audiência outrora agendada. Após, 

promovam-se as anotações e baixas necessárias e o arquivamento dos 

autos. Às providências." Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1022610-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G. O. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

jonathas borges hosaka OAB - MT0015136A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Z. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1022610-09.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14354118 - "(...) 

Desta feita, declino da competência para conhecer da causa e apreciá-la 

e, por conseguinte, determino a remessa imediata dos autos ao d. Juízo 

competente. Proceda-se com as baixas e anotações estilares. Expeça-se 

o necessário. Às providências." Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1016067-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACIRA MARIA MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ESTELA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDIVAN FREITAS VIEIRA OAB - MT11192/O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o laudo de ID 14364477, 

impulsiono os autos para intimar a parte REQUERIDA a fim de, querendo e 

no prazo legal, sobre ele se manifestar e, após, para colher o parecer 

ministerial e irem conclusos. Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1016423-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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E. D. A. E. S. (REQUERENTE)

S. C. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB OAB - MT6204/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016423-82.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) AUTORA, através de seu(sua)

(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 13744778 - 

"VISTOS, ETC. Inicialmente, necessário salientar que os autores pleiteiam a 

concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, todavia, não 

acostaram ao feito a necessária e indispensável declaração de 

hipossuficiência, a ser firmada por ambos, bem assim qualquer documento 

comprobatório a demonstrar que preenchem os requisitos para o 

deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que seja acostado ao 

feito, no prazo de 15 dias, os indispensáveis documentos, sob pena de 

indeferimento da benesse. Às providências." Cuiabá/MT, 25 de julho de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016582-59.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

O. R. D. A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALISSON GAYVA MORAES OAB - MT18846/O (ADVOGADO)

DIMAS DUARTE DE ALMEIDA BOTELHO OAB - MT19379/B (ADVOGADO)

FLAVIO HENRIQUE SILVA POZZOBON OAB - MT20740/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. S. F. (RÉU)

C. D. S. F. (RÉU)

C. D. S. F. (RÉU)

C. D. S. F. (RÉU)

C. D. S. F. (RÉU)

C. F. (RÉU)

C. D. S. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1016582-59.2017.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 14306042, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 25 de 

julho de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002498-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. V. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL OAB - MT21600/O (ADVOGADO)

EMERSON CHAVES DE OLIVEIRA OAB - MT0012291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. A. C. F. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1002498-19.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 14325912, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 25 de 

julho de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009676-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEDROSO DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO LUIZ ARRUDA CARMO OAB - MT10546/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO ANTÔNIO BONFIM DA SILVA (RÉU)

KAMILLA ANDREIA NUNES DA SILVA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1009676-19.2018.8.11.0041 Nos termos da 

legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo em vista o teor 

da certidão de ID 14335360, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora a fim de, no prazo legal, sobre ela se manifestar. Cuiabá/MT, 25 de 

julho de 2018. Assinado eletronicamente Fabiano Fabrício Fernandes de 

Moraes Técnico Judiciário

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000841-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BENEDITO CESAR SOARES ADDOA OAB - MT0003943A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA RAMOS DE MELO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1000841-42.2018 VISTOS, ETC. Inicialmente, verifico que os 

interessados realizaram a juntada de comprovante de pagamento das 

custas judiciais, ID. 12684803. Prosseguindo, analisando os autos, 

vislumbro que não fora encartada ao processo a indispensável 

procuração com poderes especiais outorgando poderes ao causídico 

subscritor da petição inicial, razão pela qual, nos termos do art. 104 do 

NCPC, determino a emenda a inicial, a fim de que aportem aos autos, no 

prazo de 15 (quinze) dias referido documento, sob pena de indeferimento, 

ante o teor do art. 321, parágrafo único, do CPC. Decorrido o prazo, com 

ou sem manifestação, certifique-se e voltem-me à conclusão. Intime-se e 

cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018. Elza Yara 

Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 332876 Nr: 3692-23.2008.811.0041

 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: OMDJM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TBDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO MARCIO PINHEIRINHO 

PINHEIRO - OAB:3705

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA SCHWARZ DE 

MELLO - OAB:6.748/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) BENEDITO MÁRCIO 

PINHEIRINHO PINHEIRO, para devolução dos autos nº 

3692-23.2008.811.0041, Protocolo 332876, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1022010 Nr: 32921-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELLY SILVA MOREIRA, MARIELI SILVA GOIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE AUREA DA SILVA QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISVAL DIAS MENDES - 

OAB:3563/MT, JORGE DE MORAES FILHO - OAB:3964, JORGE DE 

MORAES FILHO - OAB:3964/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JORGE DE MORAES 

FILHO, para devolução dos autos nº 32921-81.2015.811.0041, Protocolo 
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1022010, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Decisão

Decisão Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1009504-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IDA TERESINHA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADJAIR PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT22356/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1009504-77.2018 VISTOS, ETC. 

Cuida-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL apresentado por IDA 

TERESINHA CAMARGO, VALTUIR CAMARGO, HEITOR JOSÉ CAMARGO e 

JONIS DAVID CAMARGO, qualificados nos autos, visando o recebimento 

do crédito atinente a FGTS, PIS-PASEP e resíduos bancários existentes na 

Caixa Econômica Federal, não recebidas em vida pelo de cujus LUIZ 

IDORIDES CAMARGO, marido da primeira interessada e pai dos demais. Ao 

final, postulam a expedição do alvará de levantamento em favor da 

cônjuge-meeira, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Em 

seguida, vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. Inicialmente, 

necessário salientar que a Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o 

pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não recebidos 

em vida pelos respectivos titulares, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - 

Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes 

das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do 

Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes 

habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação 

específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se da 

normativa supra transcrita que, para o recebimento de valores devidos ao 

extinto e não recebidos em vida, há a exigência de comprovação da 

condição de dependentes habilitados perante a previdência social. Nesta 

toada, determino a expedição de ofício ao INSS, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, informe a este juízo quem são os dependentes habilitados 

do de cujus LUIZ IDORIDES CAMARGO. A respeito constata-se da exordial 

que os filhos do de cujus vindicaram a expedição do alvará em favor da 

viúva meeira, de maneira que deverão apresentar renúncia aos valores, 

razão pela qual concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que regularizem 

o termo de renúncia, eis que a lei exige que conste de Escritura Pública ou 

Termo Judicial (art. 1.806 do CC), de forma que, igualmente, querendo, 

faculto o comparecimento na Secretaria do Juízo para que sejam tomadas 

por termo. Em decorrência, com a resposta do INSS nos autos, intime-se a 

requerente para manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o 

que entender de direito. Em relação à alegação de existência de saldo em 

conta bancária, proceda-se com a pesquisa pelo Sistema BacenJud, para 

a verificação da existência de valores em nome do falecido e, obtendo 

saldo positivo, deverá ser realizada sua transferência para a Conta Única 

do Poder Judiciário, cabendo ao Sr. Gestor expedir o necessário para 

vincular à uma subconta relacionada a este processo. Sem prejuízo, 

expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, requisitando informações, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sobre eventuais créditos depositados em favor 

do de cujus, a título de FGTS e PIS. Da mesma forma, expeça-se ofício ao 

Banco do Brasil para que, no mesmo lapso suso, informe sobre a 

existência de saldo em favor do falecido referente ao PASEP. Consigne, 

nos alusivos ofícios que, sendo constatada a existência de saldo positivo 

em favor do falecido, às alusivas instituições bancárias deverão efetuar o 

depósito na Conta Única do Poder Judiciário, e, da mesma forma alhures 

mencionada, o Sr. Gestor deverá proceder com a vinculação dos valores. 

Em tempo, verifico que os interessados pretendem a concessão dos 

benefícios da justiça gratuita, sob o fundamento de que não possuem 

condições de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do seu 

próprio sustento. Entretanto, nas ações em que se pretende a expedição 

de Alvará, que tenham por objeto os direitos deixados pelo de cujus, 

deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento de justiça 

gratuita, a quantia a ser recebida, e não a capacidade da própria 

requerente, vez que as custas processuais e demais despesas serão 

suportadas pelo valor que se pretende receber, razão pela qual, postergo 

a apreciação do pedido de assistência gratuita para momento posterior, 

assim como eventual determinação de emenda ao valor da causa. 

Consigno, por oportuno, que apesar de ressair da certidão de óbito do 

extinto (Id. 12648967) que deixou bens, os interessados encartaram aos 

autos a última declaração de imposto de renda do falecido, da qual se 

denota a inexistência de propriedades, móvel ou imóvel, razão pela qual 

entendo que, por ora, perfeitamente possível o manejo de alvará judicial 

com fulcro na Lei nº. 6.858, de 24 de novembro de 1980. Intime-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cuiabá/MT, 25 de 

julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1011714-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA FERREIRA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOZANE TONIOLO OAB - MT7063/-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCY CARDOSO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Inventário nº 1011714-04.2018 VISTOS, ETC. 

Pretende o requerente a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob 

o fundamento de que não possui condições de arcar com as custas do 

processo sem prejuízo ao seu sustento. Entretanto, nas ações de 

inventário deve-se levar em consideração, para a análise do requerimento 

de justiça gratuita, a capacidade financeira do espólio e não do 

inventariante ou herdeiros, vez que as custas processuais e demais 

despesas serão suportadas pelo próprio espólio. No caso dos autos, foi 

atribuído o valor de R$206.597,11 à causa, que será oportunamente 

revisto por este juízo, na medida em que, segundo se evola dos 

documentos juntados n exordial, que não houve a descrição de todos os 

bens e/ou sua avaliação, razão pela qual postergo a apreciação do pedido 

de gratuidade para após a apresentação das primeiras declarações. 

Nomeio como inventariante, a viúva do de cujus MARILZA FERREIRA 

CARDOSO, devendo prestar compromisso no prazo de 05 (cinco) dias 

(art. 617, parágrafo único, do CPC) e as primeiras declarações, no prazo 

de 20 (vinte) dias, em conformidade com o disposto no art. 620 do CPC. 

Prestadas as primeiras declarações, ocasião em que o inventariante 

deverá informar nos autos a existência de saldo em conta bancária de 

titularidade do de cujus, ou justificar a impossibilidade de fazê-lo, além de 

encartar ao processo matrícula atualizada dos imóveis de propriedade do 

extinto, renove-me à conclusão para decisão sobre a forma como deverá 

se processar a presente ação, já que, a princípio, não há descrição de 

todos os bens, a pretensão de concessão de justiça gratuita e eventual 

retificação do valor da causa. Por fim, no que atine ao pedido de exame de 

DNA para o reconhecimento de paternidade do de cujus em relação a 

Márcio Benedito dos Santos Hgenia, incabível tal pretensão nos próprios 

autos de inventário, devendo, portanto, a parte ingressar com a ação 

pertinente para tanto. Intime-se e cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 

25 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009736-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ODETH BENTO DA SILVA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO ANTONIO GARCIA PEREIRA OAB - MT0016080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM ZEFERINO DE SANTANA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES COMARCA DE CUIABÁ 

Processo nº 1009736-89.2018 VISTOS, ETC. Trata-se de Pedido de 

Emenda ao Formal de Partilha ajuizado por Odeth Bento da Silva Santana. 

Analisando os autos, vislumbro que a presente ação foi distribuída por 

dependência aos autos do Processo de Inventário nº 1952/1998, 

pretendendo a correção de erros supostamente existentes no formal de 

partilha expedido no feito supracitado. Entretanto, após o trânsito em 
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julgado da partilha, eventuais emendas podem ser realizadas com a 

concordância dos interessados nos mesmos autos do inventário, em 

conformidade com o art. 656 do NCPC. Desta forma, indefiro o 

processamento do pedido retro, devendo ser cancelado o protocolo da 

presente, intimando-se a parte autora, por publicação no DJe, para 

retirada dos documentos, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias, o 

qual, se decorrido in albis, será descartado. Intime-se. Às providências. 

Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1008948-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON ALVES LEITE (REQUERENTE)

NATALINO ALVES LEITE (REQUERENTE)

DENIVALDO ALVES LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ELZA YARA RIBEIRO SALES SANSAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo nº 1008948-75.2018 VISTOS, ETC. 

Cuida-se de pedido de EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL proposta por 

WELLINGTON ALVES LEITE, DENIVALDO ALVES LEITE e NATALINO 

ALVES LEITE, todos qualificados nos autos, visando o recebimento do 

crédito atinente a diferença de URV, não recebidas em vida pelo de cujus 

ERMENEGILDO ALVES LEITE, o qual era servidor da Assembléia 

Legislativa do Estado de Mato Grosso, no espeque de R$ 125.536,25 

(cento e vinte e cinco mil quinhentos e trinta e seis reais e vinte e cinco 

centavos). Vieram-me os autos conclusos. É o Relatório. Decido. 

Inicialmente, necessário salientar que o Código de Processo Civil estipula, 

em seu artigo 666 que: Independerá de inventário ou de arrolamento o 

pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 

1980. A Lei n.º 6.858/80, a qual dispõe sobre o pagamento, aos 

dependentes ou sucessores, de valores não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, por sua vez, pontua em seu artigo 1° que: Art. 1º - 

Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes 

das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do 

Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos 

respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes 

habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação 

específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos 

sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, 

independentemente de inventário ou arrolamento. Depreende-se das 

normativas supra transcritas que o procedimento previsto na Lei nº. 

6.858/80 se trata de uma exceção legislativa que visa simplificar o 

levantamento de valores deixados pelo extinto quando inexistir outros 

bens a partilhar. O artigo 2º da lei em comento, por sua vez, estipula valor 

máximo para a utilização da via eleita, senão vejamos: Art. 2º - O disposto 

nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros 

tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens 

sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de 

poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) 

Obrigações do Tesouro Nacional. Consoante disposto na referida lei, o 

levantamento de valores por meio de alvará está limitado a 500 

(quinhentas) OTN – Obrigações do Tesouro Nacional. Em igual sentido, 

colha-se: APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL. LEI Nº. 6.858, DE 1980. 

SENTENÇA DE INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. Competência da 

Justiça Estadual. Precedentes do e. Superior Tribunal de justiça. 

Procedimento de jurisdição voluntária. Pedido de levantamento de valores 

relativos a saldo de conta corrente deixado pela falecida irmã dos 

requerentes. Exigência de abertura de arrolamento ou inventário para o 

levantamento de valores apenas quando relativos a saldos bancários e de 

contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor 

superior a 500 (quinhentas) obrigações do tesouro nacional. 

Independentemente da existência ou não de outros bens por inventariar, o 

saldo bancário objeto da lide ultrapassa o valor das 500 OTN, o que 

inviabiliza a pretensão através alvará. Manutenção da sentença 

terminativa. Precedentes deste TJRJ. Recurso a que se nega provimento. 

(TJRJ; APL 0002442-80.2015.8.19.0042; Vigésima Primeira Câmara Cível; 

Relª Desª Denise Levy Tredler; Julg. 19/04/2016; DORJ 26/04/2016) 

PELAÇÃO CÍVEL. ALVARÁ JUDICIAL. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO 

DE QUANTIAS DEPOSITADAS EM CONTA BANCÁRIA, PIS E FGTS. 

Sentença parcial procedência. Apelo objetivando o levantamento de saldo 

de conta poupança na Caixa Econômica Federal. Reforma. Cinge-se a 

questão a determinar se seria possível o levantamento de quantia superior 

a 500 OTN, através de alvará judicial, sem a necessidade de abertura de 

Inventário ou Arrolamento. O Superior Tribunal de Justiça, através do 

julgamento do recurso representativo de controvérsia n. º RESP 

1.168.625, publicado em 01 de julho de 2010, apresentou novo critério 

para aferir o valor de 50 Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional. 

ORTN, sendo aplicado pela jurisprudência pátria o julgamento por 

equidade. Assim, o entendimento adotado visa desburocratizar o 

levantamento de valor de pequena monta e que pouco supera o citado 

limite legal, como no caso em testilha. No caso, a requerente é filha única 

de falecida titular da conta em questão, sendo maior e capaz, inexistindo 

outros bens a inventariar e dissenso entre as partes, não havendo 

qualquer óbice ao levantamento pretendido. Ademais verifica-se que não 

há interesse do Estado da Fazenda Pública, uma vez que o valor é isento 

de pagamento ITCMD, conforme artigo 7º, I, "d", da Lei nº 10011/13. 

Recurso a que se dá provimento. (TJRJ; APL 0003528-51.2014.8.19.0065; 

Vassouras; Nona Câmara Cível; Rel. Des. José Roberto Portugal 

Compasso; DORJ 13/04/2018; Pág. 371) Desta feita, não é possível aplicar 

à espécie o que determina o artigo 1.037 do Código de Processo Civil, 

segundo o qual independe de inventário ou arrolamento o pagamento dos 

valores previstos na citada Lei n.º6.858/80, em decorrência do quantum 

que se pretende levantar, o qual excede o limite legal. Como é sabido, o 

interesse de agir advém da necessidade de se obter, através do 

processo, proteção ao interesse substancial, sendo, ainda, imprescindível 

o manejo da via adequada para a consecução da pretensão deduzida em 

juízo. O ilustre processualista Cândido Rangel Dinamarco aduz que: 

Existem dois fatores sistemáticos muito úteis para aferição do interesse de 

agir, como indicadores da presença deles: a necessidade da realização 

do processo e a adequação do provimento jurisdicional postulado. (...) 

(Instituições de Direito Processual Civil, Vol III, 4ª edição, pág. 305/306). No 

presente feito, não existe interesse-adequação, porquanto, diante do valor 

que se pretende levantar, R$ 125.536,25 (cento e vinte e cinco mil 

quinhentos e trinta e seis reais e vinte e cinco centavos), o qual 

ultrapassa 500 OTN[1], mister a abertura de inventário, ainda que na forma 

de arrolamento. Ante o exposto, INDEFIRO a inicial com fundamento no 

artigo 330, III, do Novo Código de Processo Civil e via de consequência, 

DECLARO EXTINTA a presente, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VI, do NCPC. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as baixas necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 

de julho de 2018. Elza Yara Ribeiro Sales Sansão Juíza de Direito [1] 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. 

VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O 

VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.º 6.830/80 

(LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM 

DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE 

JAN/2001. 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas 

hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 

(cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional - ORTN, à luz 

do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980. 2. 

A ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas 

ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se 

apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e 

julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de 

recurso ordinário. 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a 

extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da 

interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, 

mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a 

conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", 

de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 

(trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de 

janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 

607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 

06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg 

no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 

julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. 

Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 246 de 487



28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, 

Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. (...) (STJ, 

REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 

09/06/2010, DJe 01/07/2010)

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1010068-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIAS SERVICOS DE TRANSPORTES EIRELI (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA OAB - MT15580/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Gerente de Cadastro e Domicílio Tributário Eletrônico da Superintendência 

de Informações da Receita (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Conforme já 

consignado no comando judicial de ID. 14109297, prescindível o 

aclaramento da decisão liminar concedida, à medida que tal ordem judicial, 

deu-se, tão somente para que o impetrado se abstenha de inserir a 

impetrante no Regime de Estimativa Simplificada e Estimativa por 

Operação. Assim, questão relacionada à inclusão em outro regime é 

resultado lógico, a propósito, conforme documento de id. 13757550 - Pág. 

2, a impetrante já esta inclusa no regime de apuração normal. No mais, 

colha-se parecer ministerial. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000262-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERDE EDITORA, COMUNICACAO E CULTURA EIRELI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA FAHIMA NARCAY MILAS OAB - MT24115/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Inobstante as 

alegações do petitório retro, acentuo que a Assembleia Legislativa possui 

personalidade judiciária e não jurídica, assim, em sede de ação ordinária, 

compete ao Estado responder judicialmente pelos atos daquela casa 

legislativa. Deste modo, intime-se, novamente a parte autora para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, nos termos do comando 

judicial de ID. 14061451. 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: 1022132-35.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MALENA DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Ante a 

ausência de preenchimento dos pressupostos necessários, INDEFIRO a 

gratuidade da justiça à requerente. Por conseguinte, intime-se a parte 

autora, na pessoa de seu advogado(a), para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar o pagamento das custas e despesas de ingresso, sob 

pena de cancelamento da distribuição do feito (art. 290, CPC). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017825-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO STEFANY CORREA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA OAB - MT15598/O-O (ADVOGADO)

MARIA JOSE LEAO OAB - MT5031/O (ADVOGADO)

CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ OAB - MT0007355S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor do IBADE-Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Isto posto, ausentes as 

hipóteses legais que autorizariam provimento dos presentes embargos, 

rejeito-os, devendo permanecer o comando judicial embargado, tal como 

foi lançado. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022131-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS ARAUJO PRADO OAB - MT0010001A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada 

para o fim de determinar que a autoridade indigitada coatora proceda ao 

imediato licenciamento do veículo BMW/125I ACTIVE FLEX, modelo 2015, 

ano 2015, placa QBV 0770, RENAVAM 01070792745, de propriedade do 

Impetrante, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização, até ulterior julgamento de mérito 

deste writ. Ressalto que, esta decisão não restringe a não liberação do 

licenciamento caso haja outras pendências administrativas, tais como, 

IPVA, Licenciamento e DPVAT. Notifique-se a autoridade coatora 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral 

do Estado sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para 

que querendo ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021876-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZOPONE-ENGENHARIA E COMERCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR OAB - MT5959/O 

(ADVOGADO)

MARCOS VINICIUS OLIVEIRA FERREIRA DA SILVA OAB - MT19662/O 

(ADVOGADO)

Rodrigo Augusto Fagundes Teixeira OAB - MT0011363A-N (ADVOGADO)
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FABIO SILVA TEODORO BORGES OAB - MT0012742A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Dispõe o art. 

334 do CPC, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, a 

Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício Circular 

n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a dispensa da audiência de conciliação 

nos processos em que for Parte, devendo esta ser citada apenas para 

apresentar defesa. Assim, por ora, deixo de designar audiência de 

conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, contestar no 

prazo legal (arts. 335, inciso III, e 183/CPC) com as advertências dos 

artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a contestação, 

manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. 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: 1022296-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ante a ausência 

dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. Cite-se o 

requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos, bem como, 

para que manifeste se há interesse na realização da Audiência de 

Conciliação (art. 334 do CPC). Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. 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: 1022455-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIZAEL PEREIRA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA OAB - MT0013731A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Ante ao exposto, 

INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência 

dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC. Cite-se o 

requerido para, no prazo legal, contestar os presentes autos, bem como, 

para que manifeste se há interesse na realização da Audiência de 

Conciliação (art. 334 do CPC). Intimem-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. 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: 1002816-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERCINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, 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: 1017455-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CESAR CARLINDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROECSON VALADARES SA OAB - MT0019797A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015631-02.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDES PLACIDA MACIEL (AUTOR)

RONAN BENEDITO SALES (AUTOR)

JOSE MATEUS F ESPIRITO SANTO (AUTOR)

MARIA VILANIR DE SOUSA (AUTOR)

MARIA LAZARA FERREIRA (AUTOR)

GIRSE MORAES SANTOS (AUTOR)

VIRGINIA DE CARVALHO SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Natália Ramos Bezerra Regis OAB - MT0012048A (ADVOGADO)

CLÁUDIO CARDOSO FÉLIX OAB - MT0012004A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1015481-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DILLA MARIA SGUAREZI (REQUERENTE)

CLOVIS SGUAREZI & CIA LTDA (REQUERENTE)

ROSANI SGUAREZI MUSSA DE MORAES (REQUERENTE)

CLOVIS SGUAREZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONINO MOURA BORGES OAB - SP22331 (ADVOGADO)

IRAJA REZENDE DE LACERDA OAB - MT11987/O (ADVOGADO)

VITTOR ARTHUR GALDINO OAB - MT13955/O (ADVOGADO)

FRANCINE GOMES PAVEZI OAB - MT0017162A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

JOSE FERNANDO CASTILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HORSCHUTZ GUIMARAES OAB - MT3515/O-O (ADVOGADO)

Ademar Santana Franco OAB - MT0004255A (ADVOGADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Considerando 

a justificava retro, redesigno a audiência para dia 22 de agosto de 2018, 

às 14:00 horas. Oficie-se ao juízo deprecante comunicando da nova data 

aprazada para cumprimento da missiva. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se, com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 715047 Nr: 7030-97.2011.811.0041

 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: TECNOMERC TECNOLOGIA ANIMAL COMÉRCIO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 248 de 487



IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXSANDRA THAYS REGINA 

NAJEM - OAB:4697/RO, ANA CAROLINA VASCONCELLOS PINTO - 

OAB:30700/SC, NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - 

OAB:128.341/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 Certifico que a manifestação da parte requerida está tempestiva. Que 

impulsiono esses autos para intimar a parte autora requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 833846 Nr: 39221-30.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÂNDIDA MARIA DUARTE DE FREITAS, ELIANE 

FERREIRA DE MORAIS ANGOLA, JOÃO ROSIMAR ANGOLA, MAURINA DE 

AMORIM SOARES RIBEIRO, VERA LUCIA DA CRUZ BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:16806/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - PROC. ESTADO - OAB:PROC. ESTADO

 Intime-se a parte autora para manifestação, sob pena de novo 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 335044 Nr: 5507-55.2008.811.0041

 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: JOÃO BATISTA FERREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINNE MATOS BORGES - 

OAB:11762/MT, NILSON MORAES COSTA - OAB:8349-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.5507-55.2008.811.0041

I – Em decorrência da perda superveniente do interesse de agir, conforme 

petição de fl. 107, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, com 

fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

II – Int.

Cuiabá/MT, 13 de dezembro de 2017.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 783969 Nr: 37741-51.2012.811.0041

 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: WESLEY CABRAL DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - 

OAB:20.406, MONNY VICTOR COELHO AGUIAR SILVA - OAB:OAB/MT 

6976

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, 24 de julho de 

2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 741418 Nr: 38221-63.2011.811.0041

 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: ANTONIO RIBEIRO DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYRA SOUZA DE MORAES - 

OAB:14.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Autos n.º 741418 – Procedimento ordinário

Vistos etc.

Tendo em vista o teor da decisão de fls. 255/259, que negou provimento 

ao agravo, intime-se, pessoalmente, o autor para recolhimento das custas 

processuais correspondentes, no prazo de 05 (cinco) dias, 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, 24 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 989064 Nr: 18096-35.2015.811.0041

 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: ÁGUAS DE SÃO JOSÉ S/A - CONCESSIONÁRIA DE 

SERVIÇO PÚBLICO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICIPIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SILVA TEODORO BORGES 

- OAB:12.742/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B

 Autos n.º 989064

Vistos etc.

Declaro-me suspeito para o processamento do presente feito, nos termos 

do artigo 145, §1º, do CPC.

Após as anotações necessárias, ao meu substituto legal.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 937053 Nr: 53124-98.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEILA APARECIDA DIOGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA - 

OAB:6831 - PROC.EST

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 Autos n.º 937053 – Embargos à Execução

Vistos etc.

Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do montante 

devido, observando os parâmetros delineados na sentença de fls. 

167/169, dos autos executivos apensos.

Aportando ao feito o cálculo correspondente, intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.
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Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1057041 Nr: 49589-30.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOTEL J. D. F. LTDA - ME, ANTONIO EDSON 

GUILHERME ZEFERINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, 

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FISCALIZAÇÃO DO SEGMENTO DE 

COMUNICAÇÃO E ENERGIA DA AGENCIA FAZENDÁRIA DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - OAB:OAB/MT 6358, 

SÍLVIA MACHADO MUCHAGATA - OAB:6872

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES JULIO - OAB:

 Autos n.º 1057041

Vistos, etc.

 Tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos 

Recursos Especiais n. 1.699.851/TO, n. 1.692.023/MT e n. 1.163.020/RS, 

determinou a suspensão de todos os processos que abordem a matéria 

repetitiva encetada no presente feito (Tema 986), determino o 

sobrestamento deste processo até o julgamento da matéria posta à liça, 

ficando a cargo das partes informar acerca do referido julgamento.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005999-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUERINA DE ASSIS DA SILVA OAB - MT21504/O (ADVOGADO)

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora da juntada de laudo pericial. 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: 1011864-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA AUXILIADORA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005871-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PEREIRA DE REZENDE SOBRINHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Trata-se de Liquidação de Sentença por 

Arbitramento. Nos termos do art. 510 do CPC, as partes deverão ser 

intimadas para, no prazo comum de 10 (dez) dias, apresentarem 

pareceres ou documentos elucidativos, deixando para examinar a 

necessidade de nomeação de perícia após análise dos documentos. 

Cumpridas as diligências, voltem conclusos para determinar o que for de 

direito, nos termos do art. 510, caput, in fine, do CPC. Intime-se Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1021971-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA GROFF (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDER WINKERT OAB - MT0015451A-O (ADVOGADO)

FHREDERICO PEREIRA SABINO DA SILVA OAB - MT14248/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Geral da Perícia Oficial e Identificação Técnica da POLITEC 

(IMPETRADO)

FUNEMAT - PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCUROS (EDITAL 

001/2017-POLITEC) (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, 

DENEGO A SEGURANÇA pleiteada pela parte Impetrante. Por 

consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Sem custas e 

honorários. Transcorrido o prazo sem a interposição de recursos, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com as 

respectivas baixas. P.I.C. 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: 1030619-91.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO BRAATZ DE LIMA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALECIANE CRISTINA SANCHES OAB - MT14513/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REPRESENTADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 
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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: 1004563-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DE ESTADO DA CASA CIVIL (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Pelo exposto, com fulcro no artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil, JULGO E DECLARO EXTINTO o presente 

processo sem resolução de mérito. Sem custas, nos termos do art. 10, 

inciso XXII da Constituição do Estado de Mato Grosso e do art. 77 do 

Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que preveem a 

gratuidade do mandado de segurança, com isenção do pagamento das 

custas processuais. Sem incidência de verba honorária de sucumbência 

recíproca, a teor das Súmulas 105/STJ e 512/STF e do art. 25 da Lei 

12.016 de 07 de agosto de 2009. Transitada esta em julgado certifique-se 

e arquive-se com as devidas baixas. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029788-43.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIRIA FERREIRA DA SILVA MAGALHAES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de 

que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na 

inicial, placa QBH 5112, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a 

liminar ora deferida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1029777-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA & MASCARENHAS LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO CALVO OAB - MT0012342A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA DE CUIABÁ (IMPETRADO)

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

está, a seguir, transcrita:Por todo o exposto, com fundamento no art. 7º, 

inciso III, da Lei n.º 12.016/09, CONCEDO A SEGURANÇA para o fim de 

que seja permitido ao Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na 

inicial, placa NJK 1199, sem a necessidade do recolhimento das multas 

pendentes, desde que regular a documentação a ser apresentada ao 

Órgão de Trânsito e preenchidas as demais exigências, confirmando a 

liminar ora deferida. Por consequência, JULGO O PROCESSO, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Extraia-se 

cópia desta decisão, encaminhando-a a Autoridade Impetrada/pessoa 

jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei 12.016/09. 

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 12, parágrafo 

único do Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça. Sem custas e honorários. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1011235-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EXPRESSO RUBI LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO OAB - MT0003504S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BARBOSA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Desta forma, pela fundamentação supra, REJEITO os embargos 

declaratórios oferecidos em face da decisão que determinou a emenda à 

inicial. 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: 1008285-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES DA SILVA (IMPETRANTE)

RENNAN CHRISTIAN DE SOUZA (IMPETRANTE)

MARIA DO CARMO PERLI ESTEVAO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANO PEDROSO DE JESUS OAB - MT0013382A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO(A) APELADO(A), para, caso 

queira, apresentar contrarrazões 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: 1005178-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EQUIPAV ENGENHARIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA HADLICH CAMARGO SAMPAIO OAB - SP109029 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)
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ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001531-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JERBER JUNIO PAISANO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA OAB - MT23394/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1018429-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS AWIRE TORRES ALT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADI PEDROSA DE ALMEIDA OAB - MT0007951A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 824485 Nr: 30542-41.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTELIO LUIZ NEGRI, SONIA FERREIRA NEGRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA NIEDERLE - OAB: 10.458 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 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):

 Cod. Proc.: 935976 Nr: 52557-67.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA ELZA ALVES PEREIRA, ELEONORA DUZE DA 

COSTA DUARTE, LOURIVAL FONTES FILHO, ILUISA GLORIA MORAES, 

MARIA JOSÉ DE CAMPOS, MARIA AUXILIADORA SANTIAGO UHDE, 

METABEL GONÇALVES DOS SANTOS, NEIVA SANTANA BENEDITA 

FERRAS OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ANTONIO FERREIRA 

ZAQUE - OAB:OAB/MT 10.104, SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE 

MORAES - OAB:9128-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST, MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - 

OAB:3946/O

 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):

 Cod. Proc.: 1056486 Nr: 49365-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENI BUSS SCHERWINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE DE PAULA SILVA - 

OAB:3208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721880 Nr: 17397-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA REGINA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 850541 Nr: 53570-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SALETE BRUSCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 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):

 Cod. Proc.: 878640 Nr: 15875-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARILZA DE ARAUJO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 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):

 Cod. Proc.: 1038967 Nr: 41121-77.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORIA MARIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE KROMINSKI - OAB:10896
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - OAB:PROC.

 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):

 Cod. Proc.: 783514 Nr: 37234-90.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANGELA MARIA MACIEL BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a manifestação da parte requerida está tempestiva. Que 

impulsiono esses autos para intimar a parte autora requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 839318 Nr: 43850-47.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERVIMED COMERCIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIENGLES ANTONIO ZAMBIANCO 

- OAB:248464/SP, JÚLIO CÉSAR COVRE - OAB:OAB/SP-308.566, 

LAURINDO LEITE JUNIOR - OAB:173229/SP, LEANDRO MARTINHO 

LEITE - OAB:174082/SP, PATRÍCIA DE ALMEIDA TREVELIN - 

OAB:OAB/SP 338.474

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA COSTA DE 

ALMEIDA B. TEIXEIRA - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que a manifestação da parte requerida está tempestiva. Que 

impulsiono esses autos para intimar a parte autora requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 729332 Nr: 25330-10.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DYNAMED - INDUS., COMERCIO E SERVIÇOS PARA 

ELETROMEDICINA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIL GARCIA - OAB:100335

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES - PROC. ESTADO - OAB:2606/MT

 Intime-se a parte interessada para requerer o que entender de direito, sob 

pena de novo arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1313011 Nr: 11636-27.2018.811.0041

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO CEZAR BUENO DA SILVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de Liquidação de Sentença por Arbitramento, ajuizada 

por MARCELO CEZAR BUENO DA SILVEIRA E OUTROS em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO.

A Exequente aduz que logrou êxito na Ação de Ordinária n. 

7560-96.2014.811.0041 – código 867507, que tramita de forma física 

nesta Especializada, a qual teve sua sentença retificada parcialmente pelo 

acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça.

Relata que o Executado foi condenado a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como no pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores 

que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação 

incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração.

Dessa forma, a Exequente ajuizou a presente ação com o escopo de 

proceder com a liquidação por arbitramento da supramencionada 

sentença, que tramita nesta Especializada, sob n. 7560-96.2014.811.0041 

– código 867507.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Prefacialmente, destaco as sábias palavras do Exmo. Min. Teori Albino 

Zavaski, onde “a função de todo o processo é a de dar a quem tem direito 

tudo aquilo e exatamente aquilo a que tem direito. No que se refere 

especificamente ao processo de execução, que se origina invariavelmente 

em razão da existência de um estado de fato contrário ao direito, sua 

finalidade é a de modificar esse estado de fato, reconduzindo-o ao estado 

de direito”.

O art. 516, II do CPC determina que:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...)

II- o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...)”.

“In casu”, o título possuído pelo Exequente advém de sentença judicial 

transitada em julgado, onde necessário se realizar a liquidação por 

arbitramento nos termos do art. 509 do CPC.

Agregando ao disposto, o §1º do art. 203 do mesmo dispositivo legal 

dispõe que a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com 

fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento 

comum, bem como extingue a ação.

Em se tratando da necessidade de prévia liquidação por arbitramento, 

destacam-se os art. 509 a 512 do CPC que tratam sobre a matéria, onde, 

no art. 512, traz a possibilidade de proceder a liquidação em autos 

apartados quando houver pendência de recurso nos autos principais.

Entretanto, pelo que se verifica pelo sistema Apolo (sistema de 

acompanhamentos de processos judiciais físicos) os autos principais já se 

encontram na secretaria deste juízo, de forma que não há mais pendencia 

de recursos em instâncias superiores.

Ademais, a Lei n. 11.232/2005 estabelece que a execução de sentença 

dar-se-á nos mesmos autos em que foi proferia a decisão exequenda ou 

liquidanda.

Nesse sentido há entendimentos jurisprudenciais:

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Sentença que julgou 

parcialmente procedente a ação. Alegação da apelante de carência da 

ação, porque o autor poderia pleitear o cumprimento do acordo nos autos 

da revisional. ADMISSIBILIDADE: A Lei 11.232/2005 estabeleceu que a 

execução de sentença dar-se-á nos mesmos autos em que foi proferida a 

decisão, formando um processo sincrético. Cumprimento da obrigação que 

constitui fase de um processo único. Pedido de cumprimento que deveria 

ter sido formulado nos autos da ação de revisão de contrato. Falta de 

interesse de agir para a ação independente. Extinção do processo, sem 

resolução do mérito, que impõe: RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP 

10441508720168260002 SP, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de 

Julgamento: 12/06/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/06/2018) (grifei)

Assim, o cumprimento da sentença se operará nos próprios autos, 

desincumbindo a instauração de processo autônomo de liquidação.

Desta maneira, reconhecendo a ausência de pressupostos processuais, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, inciso I, do CPC, e 

por via de consequência, declaro EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo acervo legal.

Sem custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1317803 Nr: 12625-33.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de Liquidação de Sentença por Arbitramento, ajuizada 

por ARIDES RODRIGUES DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO.

A Exequente aduz que logrou êxito na Ação de Ordinária n. 

59932-56.2013.811.0041 – código 857703, que tramita de forma física 

nesta Especializada, a qual teve sua sentença retificada parcialmente pelo 

acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça.

Relata que o Executado foi condenado a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como no pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores 

que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação 

incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração.

Dessa forma, a Exequente ajuizou a presente ação com o escopo de 

proceder com a liquidação por arbitramento da supramencionada 

sen tença ,  que  t rami ta  nes ta  Espec ia l i zada ,  sob  n . 

59932-56.2013.811.0041 – código 857703.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Prefacialmente, destaco as sábias palavras do Exmo. Min. Teori Albino 

Zavaski, onde “a função de todo o processo é a de dar a quem tem direito 

tudo aquilo e exatamente aquilo a que tem direito. No que se refere 

especificamente ao processo de execução, que se origina invariavelmente 

em razão da existência de um estado de fato contrário ao direito, sua 

finalidade é a de modificar esse estado de fato, reconduzindo-o ao estado 

de direito”.

O art. 516, II do CPC determina que:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...)

II- o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...)”.

“In casu”, o título possuído pelo Exequente advém de sentença judicial 

transitada em julgado, onde necessário se realizar a liquidação por 

arbitramento nos termos do art. 509 do CPC.

Agregando ao disposto, o §1º do art. 203 do mesmo dispositivo legal 

dispõe que a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com 

fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento 

comum, bem como extingue a ação.

Em se tratando da necessidade de prévia liquidação por arbitramento, 

destacam-se os art. 509 a 512 do CPC que tratam sobre a matéria, onde, 

no art. 512, traz a possibilidade de proceder a liquidação em autos 

apartados quando houver pendência de recurso nos autos principais.

Entretanto, pelo que se verifica pelo sistema Apolo (sistema de 

acompanhamentos de processos judiciais físicos) os autos principais já se 

encontram na secretaria deste juízo, de forma que não há mais pendencia 

de recursos em instâncias superiores.

Ademais, a Lei n. 11.232/2005 estabelece que a execução de sentença 

dar-se-á nos mesmos autos em que foi proferia a decisão exequenda ou 

liquidanda.

Nesse sentido há entendimentos jurisprudenciais:

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Sentença que julgou 

parcialmente procedente a ação. Alegação da apelante de carência da 

ação, porque o autor poderia pleitear o cumprimento do acordo nos autos 

da revisional. ADMISSIBILIDADE: A Lei 11.232/2005 estabeleceu que a 

execução de sentença dar-se-á nos mesmos autos em que foi proferida a 

decisão, formando um processo sincrético. Cumprimento da obrigação que 

constitui fase de um processo único. Pedido de cumprimento que deveria 

ter sido formulado nos autos da ação de revisão de contrato. Falta de 

interesse de agir para a ação independente. Extinção do processo, sem 

resolução do mérito, que impõe: RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP 

10441508720168260002 SP, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de 

Julgamento: 12/06/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/06/2018) (grifei)

Assim, o cumprimento da sentença se operará nos próprios autos, 

desincumbindo a instauração de processo autônomo de liquidação.

Desta maneira, reconhecendo a ausência de pressupostos processuais, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, inciso I, do CPC, e 

por via de consequência, declaro EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo acervo legal.

Sem custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 883216 Nr: 18686-46.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUELI LEITE JESUS, SEBASTIAO PEREIRA CAJANGO, 

MANOEL BRANDAO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÍVIA COMAR DA SILVA - 

OAB:7.650-B/MT, PEDRO OVELAR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, sendo assim, 

intimem-se as partes para, no prazo comum de 10 (dez) dias, 

apresentarem pareceres ou documentos elucidativos, nos termos do art. 

510 do CPC, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 829233 Nr: 35053-82.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABILIO DA SILVA MORAES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO MARÇAL MENDONCA - 

OAB:3.247/MT, ELY MARIA DA CRUZ MENDONÇA - OAB:2100/MT, 

JORGE ROBERTO FERREIRA DA CRUZ - OAB:14.531, LEANDRO 

FERREIRA DA CRUZ - OAB:15.914/MT, PATRICIA DA CRUZ MENDONÇA 

- OAB:12717-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO VIRGÍLIO DO 

NASCIMENTO SOBRINHO (PROC. ESTADO) - OAB:

 Vistos etc.

Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento, sendo assim, 

intime-se o Estado de Mato Grosso para, no prazo comum de 10 (dez) 

dias, apresentar parecer ou documentos elucidativos, nos termos do art. 

510 do CPC, deixando para examinar a necessidade de nomeação de 

perícia após análise dos documentos.

Cumpridas as diligências, voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1317807 Nr: 12629-70.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BOSCO GALLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de pedido de Liquidação de Sentença por Arbitramento, ajuizada 

por JOÃO BOSCO GALLIO em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A Exequente aduz que logrou êxito na Ação de Ordinária n. 

6629-93.2014.811.0041 – código 866320, que tramita de forma física 

nesta Especializada, a qual teve sua sentença retificada parcialmente pelo 

acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça.
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Relata que o Executado foi condenado a incorporar à remuneração da 

Requerente, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida 

quando da conversão do Real para URV, bem como no pagamento dos 

valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores 

referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação, valores 

que serão apurados em liquidação de sentença, devendo a incorporação 

incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a 

remuneração.

Dessa forma, a Exequente ajuizou a presente ação com o escopo de 

proceder com a liquidação por arbitramento da supramencionada 

sentença, que tramita nesta Especializada, sob n. 6629-93.2014.811.0041 

– código 866320.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Prefacialmente, destaco as sábias palavras do Exmo. Min. Teori Albino 

Zavaski, onde “a função de todo o processo é a de dar a quem tem direito 

tudo aquilo e exatamente aquilo a que tem direito. No que se refere 

especificamente ao processo de execução, que se origina invariavelmente 

em razão da existência de um estado de fato contrário ao direito, sua 

finalidade é a de modificar esse estado de fato, reconduzindo-o ao estado 

de direito”.

O art. 516, II do CPC determina que:

“Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...)

II- o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição; (...)”.

“In casu”, o título possuído pelo Exequente advém de sentença judicial 

transitada em julgado, onde necessário se realizar a liquidação por 

arbitramento nos termos do art. 509 do CPC.

Agregando ao disposto, o §1º do art. 203 do mesmo dispositivo legal 

dispõe que a sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com 

fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento 

comum, bem como extingue a ação.

Em se tratando da necessidade de prévia liquidação por arbitramento, 

destacam-se os art. 509 a 512 do CPC que tratam sobre a matéria, onde, 

no art. 512, traz a possibilidade de proceder a liquidação em autos 

apartados quando houver pendência de recurso nos autos principais.

Entretanto, pelo que se verifica pelo sistema Apolo (sistema de 

acompanhamentos de processos judiciais físicos) os autos principais já se 

encontram na secretaria deste juízo, de forma que não há mais pendencia 

de recursos em instâncias superiores.

Ademais, a Lei n. 11.232/2005 estabelece que a execução de sentença 

dar-se-á nos mesmos autos em que foi proferia a decisão exequenda ou 

liquidanda.

Nesse sentido há entendimentos jurisprudenciais:

“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – Sentença que julgou 

parcialmente procedente a ação. Alegação da apelante de carência da 

ação, porque o autor poderia pleitear o cumprimento do acordo nos autos 

da revisional. ADMISSIBILIDADE: A Lei 11.232/2005 estabeleceu que a 

execução de sentença dar-se-á nos mesmos autos em que foi proferida a 

decisão, formando um processo sincrético. Cumprimento da obrigação que 

constitui fase de um processo único. Pedido de cumprimento que deveria 

ter sido formulado nos autos da ação de revisão de contrato. Falta de 

interesse de agir para a ação independente. Extinção do processo, sem 

resolução do mérito, que impõe: RECURSO PROVIDO”. (TJ-SP 

10441508720168260002 SP, Relator: Israel Góes dos Anjos, Data de 

Julgamento: 12/06/2018, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 13/06/2018) (grifei)

Assim, o cumprimento da sentença se operará nos próprios autos, 

desincumbindo a instauração de processo autônomo de liquidação.

Desta maneira, reconhecendo a ausência de pressupostos processuais, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, nos termos do artigo 330, inciso I, do CPC, e 

por via de consequência, declaro EXTINTO o processo, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, I, do mesmo acervo legal.

Sem custas e honorários.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se o processo, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1013421 Nr: 28998-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CAROLINA RIBEIRO DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:14.091, WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - OAB:24395/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 929023 Nr: 48738-25.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLINDO SANTOS MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO O PEDIDO, 

formulado por ARLINDO SANTOS MACEDO e por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do 

CPC.

Condeno o Requerente ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

consoante ao inciso I do §3° do art. 85 do Código de Processo Civil, cuja 

cobrança ocorrerá somente se cessado o estado de pobreza nos cinco 

anos subsequentes ao transito em julgado desta decisão.

 Sentença não sujeita ao reexame necessário, assim, transcorrido o prazo 

sem a interposição de recurso, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

devidas baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 881857 Nr: 17923-45.2014.811.0041

 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: ANDRÉ LUIZ PRIETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CORREGEDOR GERAL DA DEFENSORIA 

PÚBLICA MT, PRESIDENTE DA COMISSÃO PROCESSANTE DA 

DEFENSORIA PUBL. MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL CATISTE TENÓRIO - 

OAB:16.331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELYODORA CAROLYNE 

ALMEIDA ROTINI - OAB:PROC. DEF. PÚBL

 Vistos, etc.

Tendo em vista a decisão monocrática proferida pelo eminente 

Desembargador José Zuquim Nogueira, atribuindo efeito translativo ao 

Agravo de Instrumento n. 87967/2014 (fls.320/323), que denegou a 

segurança, nos termos do art. 6º, §5º, da Lei n. 12.016/2009, e extinguiu o 

presente processo, determino o arquivamento dos autos com as devidas 

baixas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 997292 Nr: 22302-92.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:OAB/MT 7.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. O ESTADO DE MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito 

público, interpôs Impugnação à Execução, na presente execução de 

sentença que lhe move DÉBORA ADRIANA ALVES VIRGOLINO, 

devidamente qualificada, alegando, em síntese, que o valor da execução 

está além do devido. Alega, ainda, que o processo deveria ser suspenso 

em razão de tramitação de ação rescisória junto ao E. Tribunal de Justiça. 

Por fim, pugna pela procedência da impugnação a fim de declarar o 

excesso de execução, reduzindo-se o valor a ser pago pelo Executado. A 

Exequente concordou, então, com os cálculos do Executado, constantes à 

fl. 37.

É o relatório. Fundamento. Decido. Trata-se de Execução de Sentença, 

onde o Executado foi condenado por sentença transitada em julgado, no 

pagamento de valores à Parte Exequente. Nessa toada, a sentença que 

originou o título executivo judicial não pode ser desconstituída, pois a 

matéria fez coisa julgada entre as partes e, em execução, não pode ser 

rediscutida. O autor, que venceu, não pode mais se ver perturbado no 

gozo daquele bem. O autor, que perdeu, não lhe pode mais reclamar, 

ulteriormente, o gozo. A eficácia ou a autoridade da coisa julgada é, 

portanto, por definição, destinada a agir no futuro com relação aos futuros 

processos. Insisto que a sentença, através da qual se julgar total ou 

parcialmente a lide, adquire força de lei, nos limites da lide e das questões 

ali decididas.

 A sentença, aqui ora embargada, transitou em julgado, transformando-se 

em título executivo judicial, que está sendo, agora, executado. Toda a 

matéria decidida pelo decisum fez coisa julgada material, o que torna a 

sentença imutável e indiscutível. Como se sabe, a impugnação à execução 

pode versar sobre as hipóteses exemplificativas do artigo 535, do Código 

de Processo Civil, “in verbis”:

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, podendo arguir: I - falta ou nulidade da citação se, na fase de 

conhecimento, o processo correu à revelia; II - ilegitimidade de parte; III - 

inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação; IV - excesso de 

execução ou cumulação indevida de execuções; V - incompetência 

absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como 

pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que 

supervenientes ao trânsito em julgado da sentença. (...)”. A Parte 

Executada na impugnação ofertada, não nega a existência do crédito. O 

cerne da controvérsia se fixa sobre o seu valor, pois alega a Embargante 

que a aplicação da correção monetária não corresponde aos índices 

oficiais. A Embargada, à fl. 39/40, concordou com os cálculos 

apresentados pelo Estado de Mato Grosso, requerendo sua homologação 

e a consequente expedição de Requisição de Pequeno Valor ou Ofício 

Requisitório, conforme o caso.

Assim, diante da concordância da Parte Embargada com os valores 

apresentados pelo Embargante, o acolhimento da impugnação à execução 

de sentença é medida que se impõe. Ex positis e por tudo o mais que dos 

autos consta, ACOLHO a presente impugnação à execução de sentença, 

proposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de DÉBORA ADRIANA 

ALVES VIRGOLINO, reduzindo o valor do crédito para R$ 96.197,47 

(noventa e seis mil cento e noventa e sete reais e quarenta e sete 

centavos), a título de honorários advocatícios. Indefiro o pedido de 

suspensão dos autos, conforme formulado pelo Exequente, tendo em vista 

que a existência de Ação Rescisória não se enquadra no disposto pelo 

artigo 313, IV, “a” do CPC. Assim, à vista da legislação pertinente, 

HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentados à fl. 37, na qual constam os 

valores a serem recebidos pelo patrono da causa, sendo R$ 96.197,47 

(noventa e seis mil cento e noventa e sete reais e quarenta e sete 

centavos), a título de honorários advocatícios.

 Determino que a Secretaria Judicial expeça, em favor do Exequente Ofício 

Requisitório, observando-se o disposto no artigo 535, §3º do CPC, bem 

como na Constituição Federal. Após, certifique-se e remeta-se ao arquivo 

até a quitação do precatório.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 727468 Nr: 23349-43.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADA MARCELINA DE FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA CHRISTYAN GOMIDE - 

OAB:7416/MT, JULIANO ALVES ROSA - OAB:11.722/MT, WEBBER 

RIBEIRO OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 16.470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE XAVIER RIBEIRO - 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - OAB:OAB/MT 12465-B

 Certifico que, à fl. 13, há procuração da autora para os advogados 

Juliana Christyan Gomide, Webber Ribeiro Oliveira e outros. Ocorre que, 

após a prolação da sentença, foi juntado à fl. 80 substabelecimento, sem 

reservas, para o advogado Juliano Alves Rosa.

Assim, intimo todos os advogados da autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, informarem em nome de quem deverá ser expedida RPV para 

pagamento dos honorários de sucumbência.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019528-38.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS SANTOS ALENCAR (AUTOR)

GILBER SOUZA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA OAB - MT15306/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, 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: 1016633-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVALDO ROSA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ardonil Manoel Gonzalez Junior OAB - MT0013945A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, 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: 1015231-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO OAB - MT13179/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA PARA, QUERENDO, IMPUGNAR 

A CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015902-74.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAREN RODRIGUES BORGES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)
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RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (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: 1035903-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DE PAULA SOARES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARLENE PEIXOTO DE LIMA OAB - MT10724/O-O (ADVOGADO)

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA OAB - MT16078/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA, 

MANIFESTAR-SE ACERCA DA CERTIDÃO JUNTADA ATRAVÉS DO ID nº 

13981147. 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: 1026350-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO KOSIAN BORELLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAYSE BORCHARDT SCABURRI OAB - SC33246 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, abaixo transcrita, bem como, para que atualize os 

dados cadastrais, INDICANDO O ATUAL ENDEREÇO, A FIM DE QUE 

POSSA SER INTIMADO PESSOALMENTE ACERCA DA REALIZAÇÃO DA 

PERÍCIA MÉDICA a ser REALIZADA dia 20/08/2018 às 12h40 (doze horas 

e quarenta minutos) por ordem de chegada, no consultório do perito Dr. 

João Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de Melgaço, nº 2754, 

Edifício Work Tower, 9º andar, Sala 908, nesta Cidade dee Cuiabá-MT. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006. DESPACHO: Vistos, etc. Designo o dia 20/08/2018 às 

12h40 (doze horas e quarenta minutos) por ordem de chegada, no 

consultório do perito Dr. João Leopoldo Baçan, localizado à Rua Barão de 

Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º andar, Sala 908, Centro, 

Cuiabá/MT, para a realização da perícia médica, nos termos do art. 474 do 

NCPC. Intimem-se as partes. Intime-se a parte autora, pessoalmente, para 

que compareça na data, horário e local acima citados com o objetivo de 

realizar a perícia médica, portando todos os exames complementares 

(antigos e recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS). O 

perito será intimado via e-mail através do gabinete, devendo o laudo 

pericial ser entregue no prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização 

da perícia. Com a apresentação do laudo pericial, expeça-se alvará para 

pagamento dos honorários periciais. Após, intimem-se as partes para, 

querendo, manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 

(quinze) dias, com fulcro no §1º do art. 477 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se com urgência. Seguem anexo os quesitos do Juízo a serem 

respondidos pelo perito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006178-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERMELINDO SANTOS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOAO LEOPOLDO BACAN (PERITO / INTÉRPRETE)

 

FINALIDADE: INTIMAR O ADVOGADO DA PARTE AUTORA para 

MANIFESTAR acerca da certidão constante no ID Nº 14011638. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 211332 Nr: 21890-16.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANEMAT - COMPANHIA DE SANEAMENTO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO DA SILVEIRA 

BARBOSA - OAB:7430-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA SIMONE SANTOS 

ROCHA FARIA - OAB:4198

 Certifico que a manifestação da parte requerida está tempestiva. Que 

impulsiono esses autos para intimar a parte autora requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 856910 Nr: 59159-11.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANITA JANE DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL JOZIVALDO TAVARES 

DA SILVA - OAB:11161-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAINE FEIJÓ MACEDO - 

OAB:

 Tendo em vista a juntada de laudo pericial, impulsiono esses autos para 

intimar as partes para manifestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1000713 Nr: 23762-17.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADA MENDES RODRIGUES DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 Vistos, etc.

Determino a intimação do Estado de Mato Grosso para, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos as fichas financeiras da Exequente, 

correspondente ao período objeto da condenação transitada em julgado e 

demais documentos necessários para a apuração dos valores devidos.

 Juntados os documentos solicitados, retornem os autos para a contadoria 

judicial.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1024067 Nr: 33907-35.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEIDE JOSE DE SALES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 
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DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para dar 

andamento ao feito, em atenção ao certificado no dia 08/02/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1056000 Nr: 49159-78.2015.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE FIGUEIREDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA LETÍCIA OLIVEIRA 

VIDAL - PROC. ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271MT

 Certifico que tendo em vista a decisão de fls. 11, impulsiono estes autos 

para intimar a parte impugnada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1057694 Nr: 49853-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR

 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: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Tendo em vista o retorno dos autos do arquivo, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar a parte requerente para requerer o que 

entender de direito.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1022320-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIR ROSSAFA RODRIGUES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRAS HENRIQUE SPAGNOL OAB - SP343720 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO DA FAZENDA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança Preventivo com 

pedido de liminar impetrado por VALDECIR ROSSAFA RODRIGUES em face 

de ato ilegal supostamente praticado pelo SECRETÁRIO DE FAZENDA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. De acordo com a disposição contida no 

artigo 96, I, "g", da Constituição Estadual, compete privativamente ao 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso processar e julgar os 

mandados de segurança impetrados contra atos da referida autoridade 

coatora. Art. 96 Compete privativamente ao Tribunal de Justiça: I – 

processar e julgar, originariamente42: (EC 31/04) g) o mandado de 

segurança e o habeas data contra os atos do Governador do Estado, da 

Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, do Tribunal 

de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de Justiça, do 

Procurador-Geral do Estado, do Defensor Público-Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil; (EC 

31/04) A competência em questão é absoluta e, por sua natureza, pode e 

deve ser reconhecida de ofício pelo magistrado. Isto posto, reconheço e 

declaro, de ofício, a incompetência absoluta deste juízo, declinando da 

competência para processar e julgar o feito em favor do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, determinando a remessa dos autos 

àquela Corte para regular distribuição, o que faço com fundamento no art. 

64, §§ 1º e 3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021592-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO GABRIEL DO VALE FERNANDES (AUTOR)

LETHYCIA DO VALE FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA OAB - MT5901/B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Faculto a emenda da inicial para que os autores 

retifiquem o valor dado a causa que deve corresponder ao proveito 

econômico pretendido, cujo cálculo deve se dar em conformidade com o 

que dispõe o artigo 291 do CPC. Na mesma oportunidade, devem os 

autores trazer aos autos os documentos necessários à compreensão da 

lide, mormente o ato administrativo que suspendeu o pagamento da 

pensão ora invectivada, ou decisão dada a eventual requerimento 

protocolizado, para se comprovar a resistência do ente estatal à 

pretensão ora vindicada. 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: 1001357-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TARCILIO DIAS FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO FERREIRA MAGALHAES OAB - MT19447/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: Vistos. A interpretação do art. 99, do CPC é de que a simples 

declaração de hipossuficiência presume verdadeira a alegação da pessoa 

natural (§3º). Todavia, havendo elementos nos autos que evidenciem a 

ausência dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, é 

possível ao magistrado indeferi-la (§2º). Posto isto, oportunizo ao autor 

emendar a inicial para demonstrar, inclusive carreando seu hollerith e 

cópia da sua declaração de IRPF que, apesar do salário recebido, 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: 1012149-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHIRLEY ALMEIDA CHAVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA OAB - MT0020921A 

(ADVOGADO)

LUIZ FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0020678A (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, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Diante do exposto, DEFIRO o 

bloqueio judicial de numerário existente em conta única do ESTADO DE 
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MATO GROSSO no valor total de R$ 147.093,00 (cento e quarenta e sete 

mil, noventa e três reais), para assegurar a aquisição do procedimento 

cirúrgico de CIRURGIA DE REVISÃO DE PRÓTESE TOTAL DE QUADRIL 

DIREITO, E OUTROS RECURSOS NECESSÁRIOS PARA A CONTINUIDADE 

DO TRATAMENTO, decorrido do descumprimento da antecipação de tutela 

concedida, a ser transferido, após a prestação de contas pormenorizada, 

com notas fiscais e demais documentos, para a conta de titularidade do 

Hospital Sotrauma S/C LTDA, CNPJ n. 03.938.727.0001.02, Banco do 

Brasil, Agência nº 4042-8, Conta Corrente nº 82453-4. O bloqueio deverá 

ser realizado via BACENJUD, observados os termos do Provimento n. 

02/2015-CGJ, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de 

Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda o rastreamento e 

vinculação do valor aos presentes autos. O AUTOR e o HOSPITAL 

deverão fazer a prestação de contas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar 

da data da realização da cirurgia, apresentando nota fiscal. Na sequência, 

intime-se o Requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

acerca da prestação de contas, conforme disposto no § 4º do artigo 11 do 

Provimento n. 02/2015-CGJ. Expeça-se o necessário. Intime-se e 

cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 853200 Nr: 55920-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANA MARILCE FERNANDES GOMES DO ROSÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Certifico que a manifestação da parte requerida está tempestiva. Que 

impulsiono esses autos para intimar a parte autora requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1053461 Nr: 48108-32.2015.811.0041

 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: VALDIR RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVOILSON FERREIRA MAIA - 

OAB:18.522/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN - OAB:

 Certifico que a manifestação da parte requerida está tempestiva. Que 

impulsiono esses autos para intimar a parte autora requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1268857 Nr: 27289-06.2017.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA APARECIDA PERON CARAPEBA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO VAUCHER DE 

OLIVEIRA - OAB:14.490/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a manifestação da parte requerida está tempestiva. Que 

impulsiono esses autos para intimar a parte autora requerer o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 854613 Nr: 57144-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA BOM DESPACHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN DA SILVA MOREIRA - 

OAB:17.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 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):

 Cod. Proc.: 919264 Nr: 42938-16.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO LLEDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 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):

 Cod. Proc.: 931074 Nr: 49871-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILA DA COSTA VITAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO ALVES ZANARDO - 

OAB:OAB/MT 12.770, JOSE KROMINSKI - OAB:OAB/MT 10.896

 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, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 944721 Nr: 57282-02.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCIA REGINA DE MAGALHÃES BAICERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 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):

 Cod. Proc.: 1019469 Nr: 31572-43.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUREMÁCIO JOSÉ TENÓRIO DE 

CARVALHO - OAB:4562 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS-PROCURADORA ESTADO - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1026818 Nr: 35260-13.2015.811.0041

 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: EDEON ALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, ROSEMAR MOREIRA - OAB:OAB/MS 15.544

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO PAULINO CALUMBI 

NASCIMENTO PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Tendo em vista a juntada de laudo pericial, impulsiono esses autos para 

intimar as partes para manifestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 389120 Nr: 24936-71.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ SOARES, MARIA EURIPIA SOARES GALINA, 

CLAUDIA PATRICIA SALGADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - 

GESTÃO PLENA (AMBITO MUNICIPAL CUIABÁ), GESTOR DO SISTEMA 

ÚNICO DE SAUDE - ESTADO, PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA PATRICIA SALGADO - 

OAB:13260/MT, KLEBER PINHO E SILVA - OAB:10735/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 VISTOS.

Processo em ordem.

Aguardando o cumprimento das decisões proferidas nos EMBARGOS À 

EXECUÇÃO em apenso.

Sendo efetivamente cumpridas as determinações emanadas, o presente 

feito retornar ao seu regular deslinde processual.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 352576 Nr: 22905-15.2008.811.0041

 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: MARIA DAS GRAÇAS TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUILSON BARROS 

MALHEIROS - OAB:5016/MT, PAULO EMILIO MAGALHAES - 

OAB:3632/O

 Em cumprimento à decisão de fls.289, impulsiono os autos intimando a 

parte autora para se manifestar acerca da petição de fls.244/287.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1053661 Nr: 48218-31.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO CARMO PAES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA APARECIDA SILVEIRA 

MARTINS - OAB:20.384, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 

12487B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILCI MALHEIROS - OAB:

 Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. 

VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a 

sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura 

existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada 

no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017) Não bastasse tal circunstância 

ser suficiente para a improcedência dos presentes Embargos de 

Declaração, saliento, por oportuno, que segundo a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, “A manifestação de embargos declaratórios 

não impõe ao julgador responder questionário formulado pela embargante, 

como se pretendesse transformá-lo em órgão consultivo”(EDcl no AgRg 

no Ag n. 36.751/RS). Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, “Não há que se falar em maltrato ao art. 535 do Código 

de Processo Civil quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, 

aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os 

argumentos deduzidos pelas partes.” (EDcl no AgRg no Ag 765.678/RJ, 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 02/09/2010, DJe 15/09/2010). 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. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1003060 Nr: 24749-53.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCELLEUZY DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 9.059

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 853907 Nr: 56521-05.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON CLARO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DORILÊO CARDOSO 

- OAB:OAB/MT 15.652, DANIELLE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:6057/MT, JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:17.047, 

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - OAB:24395/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Vistos, etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 dias, juntarem aos autos os 

pareceres e documentos elucidativos dos fatos a serem aclarados.

No mesmo prazo, determino ao Estado de Mato Grosso que junte aos 

autos cópia da Mensagem Legislativa nº 48/94, cópia da Lei Estadual nº 

6.528/94 e cópia do parecer elaborado pela Controladoria-Geral do Estado 

acerca da correção da URV.

Caso a Requerente já integrasse a carreira no ano de 1994, determino ao 

Estado de Mato Grosso que junte aos autos os holerites de janeiro a 

dezembro do referido ano, a fim de verificar a ocorrência de eventual 

pagamento referente às diferenças reclamadas.

Após, conclusos.

Intimem-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1051816 Nr: 47343-61.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LELYA BENEDICTA DE ARRUDA BARROS CUNHA, 

DIONIZIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSA APARECIDA SILVEIRA 

MARTINS - OAB:20.384, RUSSIVELT PAES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 

12487B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:PROCURADORA

 Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. 

VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

ATUAL. OBSCURIDADE. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. 

INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração só se prestam a 

sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material porventura 

existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada 

no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1497831/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 26/04/2017, DJe 04/05/2017) Não bastasse tal circunstância 

ser suficiente para a improcedência dos presentes Embargos de 

Declaração, saliento, por oportuno, que segundo a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, “A manifestação de embargos declaratórios 

não impõe ao julgador responder questionário formulado pela embargante, 

como se pretendesse transformá-lo em órgão consultivo”(EDcl no AgRg 

no Ag n. 36.751/RS). Ainda, de acordo com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, “Não há que se falar em maltrato ao art. 535 do Código 

de Processo Civil quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, 

aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide. 

Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os 

argumentos deduzidos pelas partes.” (EDcl no AgRg no Ag 765.678/RJ, 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 02/09/2010, DJe 15/09/2010). 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. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1040663 Nr: 41905-54.2015.811.0041

 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: JM TERRAPLENAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA, 

SANDRA PAULA DE ÁVILA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA CRISTINA FERRARI 

SABINO - OAB:28490

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Mantenho a decisão inaugural, por seus próprios termos que bem 

subsistem às NOVAS alegações do impetrante.

Intime-se o impetrante para impulsionar o feito, providenciando a 

notificação do impetrado SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 797592 Nr: 3973-03.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CÉSAR DA SILVA - 

OAB:14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELEN TAQUES SIQUEIRA 

MATTA - OAB:14.218/MT, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a 

elaboração de novo memorial de cálculo, agora modulados nos termos dos 

parágrafos anteriores.Sem custas. Considerando a sucumbência 

recíproca das partes, condeno-as ao pagamento de honorários 

advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação 

(artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão ser suportados 

proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). Com o retorno 

do novo memorial de cálculo, façam-me os autos primeiramente conclusos 

para análise, e se for o caso, posterior prolação da sentença 

homologatória no feito executório.Após o trânsito em julgado, em nada 

sendo requerido, certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações 

de estilo.Decisão não sujeita ao reexame necessário. P. R. I.Cuiabá-MT, 24 

de julho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 744856 Nr: 41949-15.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIA DE JESUS SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:3.632/MT

 Com essas considerações e, por tudo mais que consta nos autos, JULGO 

IMPROCEDENTE a presente IMPUGNAÇÃO e EXTINGO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil.Determino que os autos sejam remetidos à contadoria judicial para a 

elaboração de novo memorial de cálculo (crédito principal), agora 

modulados nos termos dos parágrafos anteriores.Sem custas. 

Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno-as ao 

pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por 

cento) do valor da condenação (artigo 85, § 3º, I, do CPC) e que deverão 

ser suportados proporcionalmente pelas partes litigantes (art. 86 do CPC). 

Com o retorno do novo memorial de cálculo, façam-me os autos 

primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, posterior prolação 

da sentença homologatória no feito executório.Noutro giro, tendo em vista 

a sentença homologatória prolatada à fls. 153, que homologou e 

determinou a expedição da requisição de pequeno valor (RPV), no importe 

de R$ 1.000,00 (mil reais), ORDENO o cumprimento imediato da decisão, 

expedindo o RPV em favor do causídico do autor, no valor ora 

mencionado.Após o trânsito em julgado, em nada sendo requerido, 

certifique-se, arquivando-se com as baixas e anotações de estilo.Decisão 

não sujeita ao reexame necessário. P. R. I.Cuiabá-MT, 24 de julho de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 836239 Nr: 41251-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI CLARINDO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PEREIRA DOS SANTOS 

(PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE JOVELINA DIAS DE 

CARVALHO - OAB:9909/MT

 Sendo assim, determino que os autos sejam encaminhados à contadoria 

judicial para novo memorial de cálculo, devendo levar em consideração os 

parágrafos anteriores desta decisão em consonância com os parâmetros 

determinados na decisão anterior que orientou os índices monetários a 

serem aplicados no caso concreto. Colhido o novo memorial de cálculo, 

façam-me os autos primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, 

posterior prolação da sentença homologatória no feito executório.Ultimada 

tais medidas, retornem-se os autos incontinenti conclusos para 

apreciação. Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 903218 Nr: 32252-62.2014.811.0041

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECY CLARINDO NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA LIDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLE JOVELINA DIAS DE 

CARVALHO - OAB:9909/MT

 Sendo assim, determino que os autos sejam encaminhados à contadoria 

judicial para novo memorial de cálculo, devendo levar em consideração os 

parágrafos anteriores desta decisão em consonância com os parâmetros 

determinados na decisão anterior que orientou os índices monetários a 

serem aplicados no caso tela. Colhido o novo memorial de cálculo, 

façam-me os autos primeiramente conclusos para análise, e se for o caso, 

posterior prolação da sentença homologatória no feito executório.Ultimada 

tais medidas, retornem-se os autos incontinenti conclusos para 

apreciação. Cuiabá-MT, 24 de julho de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 430660 Nr: 11264-59.2010.811.0041

 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: DE NIGRIS DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, TAIS CLAUDIA 

ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230/MT, VANESSA REYMAO SCOLESO - OAB:188256/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DORIANE JUREMA PSENDZIUK 

CARVALHO - OAB:5262/MT, MÁRCIA REGINA SANTANA DUARTE - 

OAB:PROC. DO ESTADO

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por De Nigris Distribuidora 

de Veículo Ltda.

 A Secretaria Unificada certifica à fls. 18/185 fora interpostos 

intempestivamente.

 É o necessário à análise e decisão.

 Posto isso, não conheço dos embargos de declaração, eis que 

intempestivos.

 Recebo o recurso de apelação aviado.

 Prossiga-se.

 Intimem-se.

Cuiabá, 24 de julho de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 824163 Nr: 30238-42.2013.811.0041

 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: ANA LUCIA LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA AMALIA ALVES - OAB: 

9534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 PROCESSO Nº 30238-42.2013.811.0041

CÓDIGO: 824163

REQUETENTE: ANA LUCIA LOPES DA SILVA

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ

Vistos, etc.

Compulsando os autos, verifica-se o pedido de desistência da ação 

formulada pela Parte Autora aviado à fl. 123 desta AÇÃO DE ORDINÁRIA 

em que ANA LÚCIA LOPES DA SILVA ajuizou em desfavor da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ objetivando a indenização pelos 

danos morais sofridos pela autora no ambiente de trabalho.

As fls. 124, o Requerido concorda com a desistência.

Dessa forma, com fulcro no Art. 485, VIII, do Código de Processo Civil, 

julgo o processo EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 Condeno o Requerente ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. 

Suspendo a exigibilidade da obrigação com fundamento no artigo 98, § 3º, 

do diploma processual.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

providências de estilo.

P.R.I

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 941609 Nr: 55526-55.2014.811.0041

 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: M MONTAZOLLI EIRELI EPP, MIGUEL MONTAZOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA 

SECR. DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA CAROLINE DE PAULA 

ROCHA - OAB:15228/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos para intimar a parte autora com a finalidade de 

recolher a diligência.

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018509-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da Gerencia de Impugnação de Crédito Tributário - GJIC/SUNOR 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

Parte Autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em diligência no bairro Centro Político 

Administrativo.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424496 Nr: 8453-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO DOS REIS LEMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA FARIA DE OLIVEIRA 

VILELA - OAB:5.433/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA CRISTINA DA COSTA B. 

TEIXEIRA - OAB:PROCURADORA DO

 Certifico que a manifestação da parte requerida está tempestiva. Que 

impulsiono esses autos para intimar a parte autora requerer o que 

entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 865810 Nr: 6235-86.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA FAGUNDES PERES DOS SANTOS, MIRALDO 

DOS SANTOS IBIAPINO, MARIA NEIDE ALVES FERREIRA, NEILDE 

FERREIRA DE ARAUJO IBIAPINO, SAIRA GIMENES DE OLIVEIRA SANTOS, 
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EDINALDO ALVES DOS SANTOS, HUGNÉIA OLIVEIRA FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANGO RIBER OLIVEIRA 

CAMPOS - OAB:OAB/MT 8.874-B, FRANCISCO PEDRO BEZERRA CRUZ 

JUNIOR - OAB:17.801/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 920031 Nr: 43469-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER DA COSTA RIBEIRO, RAIMUNDA PIMENTEL E 

SOUZA, CARMERINDA DE OLIVEIRA, JULIETA TEREZINHA MOREIRA DA 

SILVA, DOMINGAS OLIVEIRA COSTA, EFIGÊNIA BARROS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STELA MARA KOZOW 

ALBUQUERQUE - OAB:10626 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, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 725679 Nr: 21420-72.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRADIU GLÓRIA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA HERNANDES MOREIRA 

LIMA - OAB:10.806

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silvia Costa Naves - 

Procuradora Federal - OAB:1706732

 Tendo em vista a juntada de laudo pericial, impulsiono esses autos para 

intimar as partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760546 Nr: 12919-95.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEMENTINO VERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEYLA DA SILVA BELIDO - 

OAB:15165/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:PROC. FEDERAL

 Tendo em vista a juntada de laudo pericial, impulsiono esses autos para 

intimar as partes para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 360492 Nr: 30481-59.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIO PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO MACEDO DE CASTRO 

- OAB:7174/MT, MARIZA MACEDO DE CASTRO - OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO AVELAR PIRES 

PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado, para que tomem ciência do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1026819 Nr: 35261-95.2015.811.0041

 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: SENE MIRANDA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADÊLAINE FEIJÓ MACEDO - 

PROCURADORA FEDERAL - OAB:

 Impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora, na pessoa de seu 

Advogado para que tomem ciência do laudo pericial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014507-81.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMAZONIA BRASILEIRA COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS LTDA - 

EPP (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO AUGUSTO MICHELUCCI OAB - SP169754 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PJE 2) PROCESSO Nº 

1014507-81.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração com Efeitos Modificativos opostos pelo AMAZÔNIA 

BRASILEIRA COM DE PRODUTOS NATURAIS LTDA.-EPP em face da 

decisão retro, proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado 

contra ato tido por coator de lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA 

PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO, 

a qual tem o escopo de obter uma determinação para que a autoridade 

fazendária proceda com a imediata liberação das mercadorias 

apreendidas sob o Termo de Apreensão e Depósito – TAD nº 1125922-2 

(ID 1876849), bem como de suas respectivas notas fiscais e que se 

abstenha de apreender as mercadorias como forma coercitiva de exigir o 

pagamento de tributos. Proferida a decisão, a qual deferiu em parte a 

medida liminar pleiteada, a ora Impetrante opôs Embargos de Declaração 

para que seja retificada a decisão proferida, sanando o vício apontado. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Por tempestivos e 

próprios, recebo os presentes Embargos de Declaração. Nos termos do 

art. 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração reservam-se para o 

fim de desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões 

que eventualmente se registrem nas decisões judiciais. No presente caso 

verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto à suposta 

existência de contradições e omissões na decisão proferida no bojo 

destes autos, a qual supostamente contraria com o alegado pela parte 

Autora em sua inicial. Pois bem. Por definição legal, os Embargos de 

Declaração têm alcance restrito, senão vejamos: “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”. Apesar das assertivas da parte 

Embargante, não vislumbro a existência dos vícios apontados, o que torna 

evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente 

aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos 

Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e 

adequado. Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e 

concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo 

que não há que se falar em omissão. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. 

ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE 

VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS. 1. Os 

embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que 
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se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar 

possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso 

dos autos. Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é 

inviável em embargos de declaração. 2. Nos termos da jurisprudência 

pacífica desta Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador 

operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se 

outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em 

nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos 

são considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados”. 

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – 

Destacamos. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, conheço 

dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque 

ausente qualquer vício, os REJEITO, mantendo incólume a decisão 

embargada. Intimem-se. Cumpra-se o já determinado. Cuiabá, 24 de março 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1019178-50.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COCAL CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

COCAL CEREAIS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CUNHA GUIMARAES OAB - MG84177 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DE RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PJE 2) PROCESSO Nº 

1019178-50.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração com Efeitos Modificativos opostos por COCAL CEREAIS LTDA. 

em face da decisão retro proferida nos autos do Mandado de Segurança 

impetrado contra ato tido por coator de lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO 

DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE 

MATO – SEFAZ/MT, objetivando a concessão da medida liminar para o fim 

de que a autoridade coatora se abstenha de exigir o pagamento do ICMS 

incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição), TUST 

(Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) e dos encargos setoriais das 

Unidades Consumidoras da Impetrante nº 6/1150564-1 e 6/1127750-6. 

Proferida decisão, a qual deferiu a medida liminar vindicada, a ora 

Requerente opôs Embargos de Declaração requerendo a retificação do 

referido decisum, sanando o vício apontado. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Por tempestivos e próprios, recebo os 

presentes embargos de declaração. Nos termos do art. 1.022 do 

CPC/2015, os Embargos de Declaração reservam-se para o fim de 

desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem nas decisões judiciais. Pois bem. Por definição 

legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos: 

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material”. No presente caso 

verifica-se que, de fato, merecem ser acolhidos os presentes Embargos 

de Declaração para retificar a decisão prolatada, pois a manutenção 

daquela poderá acarretar prejuízo à parte Embargante. ISTO POSTO, 

conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos, e os 

ACOLHO tão somente para retificar o dispositivo da decisão de ID nº 

3683618 para constar: “ISTO POSTO, e consoante a fundamentação 

supra, DEFIRO A LIMINAR vindicada no sentido de determinar à autoridade 

coatora que deixe de lançar o ICMS sobre a Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição (TUSD), Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e 

sobre os encargos setoriais das contas da Impetrante – Unidade 

Consumidora, 6/1150564-1 e 6/1127750-6, bem como informe à empresa 

ENERGISA S/A para que se abstenha de incluir referido valor nas Notas 

Fiscais/Faturas de Energia Elétrica referente à Unidade Consumidora 

descrita acima, posto que é de sua responsabilidade a confecção da 

fatura de energia elétrica, até julgamento final deste writ”. Nesta 

oportunidade, em conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior 

Tribunal de Justiça (ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, 

Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 

– PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017), bem como à 

determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso nos Ofícios 

Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a suspensão do presente 

processo até ulterior deliberação da Corte Superior. Por fim, determino à 

Secretaria Unificada da Fazenda Pública que junte aos autos cópia do 

Ofício Circular nº 91/2017. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de julho de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023924-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA 

(IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BIRAL DE FREITAS OAB - SP176019-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS DE CUIABÁ/MT 

(IMPETRADO)

CONSTRUTORA AFFONSECA SA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PJE 2) PROCESSO Nº 

1023924-58.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração com Efeitos Modificativos opostos pelo GEOSOLO – 

ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA. em face da 

decisão retro, proferida nos autos do Mandado de Segurança impetrado 

contra ato tido por coator de lavra da SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS 

PÚBLICAS DE CUIABÁ/MT e da CONSTRUTORA AFFONSECA S/A, a qual 

tem o escopo de obter uma determinação para que a Autoridade Coatora 

desclassifique a Construtora Affonseca S.A. e dê prosseguimento à 

licitação – Concorrência Pública nº 014/2016, decretando a nulidade do ato 

que classificou a empresa litisconsorte e os demais atos subsequentes, 

ou, ao menos, que se determine a suspensão da assinatura do contrato 

atinente ao Lote 03 e/ou a suspensão da ordem de serviço, caso já tenha 

sido expedida. Proferida a decisão, a qual indeferiu a medida liminar 

pleiteada, a ora Impetrante opôs Embargos de Declaração para que seja 

retificada a decisão proferida, sanando o vício apontado. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Por tempestivos e próprios, 

recebo os presentes Embargos de Declaração. Nos termos do art. 1.022 

do CPC/2015, os Embargos de Declaração reservam-se para o fim de 

desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem nas decisões judiciais. No presente caso 

verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto à suposta 

existência de contradições e omissões na decisão proferida no bojo 

destes autos, a qual supostamente contraria com o alegado pela parte 

Autora em sua inicial. Pois bem. Por definição legal, os Embargos de 

Declaração têm alcance restrito, senão vejamos: “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”. Apesar das assertivas da parte 

Embargante, não vislumbro a existência dos vícios apontados, o que torna 

evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente 

aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos 

Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e 

adequado. Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e 

concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo 

que não há que se falar em omissão. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. 

ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE 

VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS. 1. Os 

embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que 

se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar 

possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso 

dos autos. Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é 

inviável em embargos de declaração. 2. Nos termos da jurisprudência 

pacífica desta Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador 

operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se 

outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em 

nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos 

são considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados”. 

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – 
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Destacamos. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, conheço 

dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque 

ausente qualquer vício, os REJEITO, mantendo incólume a decisão 

embargada. Intimem-se. Cumpra-se o já determinado. Cuiabá, 24 de março 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015784-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA PIRES DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO N: 1015784-64.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Trata-se de ação movida por VERA LÚCIA PIRES DE 

MELO contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação do 

Requerido ao pagamento de indenização por danos morais e materias 

sofridos pela Requerente. Deu à causa o valor de R$: 13.705,00 (Treze mil 

setecentos e cinco reais) Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. A vertente ação deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta 

perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 

12.153/2009 e também pelo que preceitua, expressamente, a Resolução n. 

04/2014 do E. Pleno do TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 

60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a 

competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções 

legais. Além do mais, a competência do Juizado mencionado é absoluta, ex 

lege. Assim, torna-se imperioso declinar da competência em favor do 

Juizado Especial da Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a 

competência ratione materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, 

e que pode ser, inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo 

no art. 2º da Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, 

ambos da Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da 

presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 24 de 

julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1023258-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOROLA INDUSTRIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO DE CARVALHO SOARES DA COSTA OAB - SP0182165A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PJE 2) PROCESSO Nº 

1023258-57.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração com Efeitos Modificativos opostos pelo MOTOROLA 

INDÚSTRIA LTDA. em face da decisão retro, proferida nos autos da Ação 

Anulatória proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO, a qual tem o 

escopo de obter a suspensão dos efeitos da multa imposta pelo PROCON 

Estadual, no Processo Administrativo nº 0113-000.057-1, movido pela 

consumidora Valdize Soares dos Santos Silva. Proferida a decisão, a qual 

indeferiu a tutela provisória pleiteada, a ora Requerente opôs Embargos de 

Declaração para que seja retificada a decisão proferida, sanando o vício 

apontado. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Por 

tempestivos e próprios, recebo os presentes Embargos de Declaração. 

Nos termos do art. 1.022 do CPC/2015, os Embargos de Declaração 

reservam-se para o fim de desfazer obscuridades, a afastar contradições 

e a suprir omissões que eventualmente se registrem nas decisões 

judiciais. No presente caso verificamos que a controvérsia aventada 

cinge-se quanto à suposta existência de contradições e omissões na 

decisão proferida no bojo destes autos, a qual supostamente contraria 

com o alegado pela parte Autora em sua inicial. Pois bem. Por definição 

legal, os Embargos de Declaração têm alcance restrito, senão vejamos: 

“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”. Apesar das assertivas 

da parte Embargante, não vislumbro a existência dos vícios apontados, o 

que torna evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida 

contrariamente aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de 

abrangência dos Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por 

meio próprio e adequado. Isso porque o dispositivo da decisão tratou de 

forma clara e concisa todos os pontos abordados nos presentes 

aclaratórios, de modo que não há que se falar em omissão. Nesse sentido: 

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. 

CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA 

BUSCAR A REPETIÇÃO DE VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR 

SUAS FILIAIS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para a 

modificação do julgado que se apresentar omisso, contraditório ou 

obscuro, bem como para sanar possível erro material existente na 

decisão, o que não aconteceu no caso dos autos. Trata-se de nítido 

pedido de rediscussão da matéria, o que é inviável em embargos de 

declaração. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se 

tratando de tributo cujo fato gerador operou-se de forma individualizada 

tanto na matriz quanto na filial, não se outorga àquela legitimidade para 

demandar, isoladamente, em juízo, em nome das filiais. Isso porque, para 

fins fiscais, ambos os estabelecimentos são considerados entes 

autônomos. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgRg nos EDcl 

no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – Destacamos. Ademais, 

a jurisprudência pátria atualmente tem entendido a oferta de garantia, 

consistente em seguro-fiança, como é o caso dos autos, não resulta na 

suspensão da exigibilidade do crédito, haja vista a ausência de previsão 

legal de tal modalidade no art. 151 do CTN. Ressalto que o Poder Judiciário 

não tem o condão de inovar na legislação pátria, até porque uma atitude 

mais proativa frente a uma situação não regulamentada haverá certamente 

nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por 

consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, 

preceituada no art. 2º da CF/88. ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, conheço dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no 

mérito, porque ausente qualquer vício, os REJEITO, mantendo incólume a 

decisão embargada. Intimem-se. Cumpra-se o já determinado. Cuiabá, 24 

de março de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018509-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADM DO BRASIL LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO SCHUSTER JUNIOR OAB - PR40191 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da Gerencia de Impugnação de Crédito Tributário - GJIC/SUNOR 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA N. 1018509-26.2018.8.11.0041 (PJE 1) 

Vistos, etc. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ADM DO 

BRASIL LTDA., contra ato indigitado coator da lavra do CHEFE DA 

GERÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO - GJIC/SUNOR, 

objetivando a concessão de medida liminar inaudita altera pars, 

determinando ao impetrado que restabeleça o prazo para interposição do 

recurso voluntário pela impetrante, sem aplicação da previsão do § 1° do 

artigo 1.031 do atual RICMS/MT e, concomitantemente, suspenda 

IMEDIATAMENTE a exigibilidade do crédito advindo do processo 

administrativo n. 5093016/2016 até decisão definitiva acerca da discussão 

em última instância administrativa, e por corolário seja determinada: a.1) a 

emissão da CPEN Estadual; a.2) o afastamento/exclusão dos referidos 

débitos de sua conta corrente fiscal estadual; a.3) a não inclusão do seu 

nome no CADIN; a.4) a não inscrição do débito em dívida ativa em dívida 

ativa; a.5) a impossibilidade de protesto da CDA e; a.6) a impossibilidade 

de ajuizamento de execução fiscal; Aduz, em síntese, que é empresa que 

tem como objeto social a fabricação e comercialização de produtos 

agrícolas, fertilizantes, adubos, processamento de grãos, entre outras 

atividades. Conta que em 14/06/2016 foram lavrados os Termos de 

Apreensão e Depósito n. 1125351-2, n. 1125351-3 e n. 1125351-4, no 

valor de R$ 142.405,55, para cobrança de ICMS e multa referente a 

operações de aquisição de soja em grãos, cujo objeto da fiscalização 
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decorreu da análise das notas fiscais de transferências n. 10007, 10008 e 

10009 consideradas inidôneas, em razão da falta de dados obrigatórios 

para a completa identificação da operação. Assevera que interpôs pedido 

de revisão, sendo formalizado o processo administrativo n. 5093016/2016, 

e que em 06/06/2018 tomou ciência da decisão de indeferimento. Aduz 

que teria o direito de interpor recurso administrativo voluntário, conforme 

preceitua a regra contida no artigo 1.031 do RICMS/MT, para análise do 

mérito por parte da Gerência de Controle e Reexame de Processos - 

GCRE/SEFAZ, contudo, em razão do valor do crédito tributário discutido 

ser inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT o processo 

administrativo foi finalizado de forma definitiva, e à impetrante não foi 

oportunizada a apresentação do recurso voluntário. Escuda a pretensão à 

vista dos pressupostos da medida liminar: fumus boni iuris e periculum in 

mora. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. 

Emendou à inicial, doc. ID. n. 14082479, dizendo que em 10/07/2018 a 

impetrante, após realizar consulta ao sistema informatizado da SEFAZMT, 

constatou que os débitos relativos aos Termos de Apreensão e Depósito 

1125351-2, 1125351-3 e 1125351-4 (e-process 50930/2016), objeto deste 

mandamus, já foram incluídos na sua conta corrente fiscal, estando a 

impetrante impedida de obter CPEN, gerando imensos prejuízos à empresa. 

Requer, portanto, a IMEDIATA suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário advindo do processo administrativo n. 5093016/2016, referente 

aos Termos de Apreensão e Depósito 1125351-2, 1125351-3 e 

1125351-4, bem como determine ao impetrado que restabeleça o prazo 

para interposição de recurso voluntário, desconsiderando a regra contida 

no § 1° do artigo 1.031 do atual RICMS/MT, evitando que os aludidos 

débitos continuem sendo impeditivos para emissão da Certidão Positiva de 

Débitos com Efeitos de Negativa Estadual, além de motivo para inclusão da 

impetrante no CADIN, inscrição em dívida ativa com posterior protesto e 

ajuizamento de execução fiscal. Juntou novos documentos. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. À vista da legislação que 

disciplina o Mandado de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 

12.016/2009), para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre 

salientar que o Mandado de Segurança é um remédio constitucional 

utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou 

com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de 

sofrê-la por parte de autoridade. Como se sabe, a medida liminar não é 

concedida como antecipação dos efeitos da sentença final; é 

procedimento acautelador do possível direito do Impetrante, justificado pela 

iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral, se 

mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. Assim, o 

deferimento da liminar em Mandado de Segurança visa resguardar 

“possível direito da Impetrante”, para tanto basta a este a apresentação de 

relevantes fundamentos, assim como a possibilidade da ocorrência de 

dano pelo não acolhimento da medida. Em outras palavras, para ser viável 

sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados 

na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica 

não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação 

probatória. Como relatado, o presente mandamus foi impetrado com a 

finalidade de que seja determinado à autoridade coatora que restabeleça o 

prazo para interposição do recurso voluntário pela impetrante, sem 

aplicação da previsão do § 1° do artigo 1.031 do atual RICMS/MT e, 

concomitantemente, suspenda IMEDIATAMENTE a exigibilidade do crédito 

advindo do processo administrativo n. 5093016/2016 até decisão definitiva 

acerca da discussão em última instância administrativa, e por corolário 

seja determinada: a.1) a emissão da CPEN Estadual; a.2) o 

afastamento/exclusão dos referidos débitos de sua conta corrente fiscal 

estadual; a.3) a não inclusão do seu nome no CADIN; a.4) a não inscrição 

do débito em dívida ativa em dívida ativa; a.5) a impossibilidade de protesto 

da CDA e; a.6) a impossibilidade de ajuizamento de execução fiscal; 

Compulsando os autos, verifica-se que o recurso voluntário da Impetrante 

foi inadmitido com base no art. 1.031, §1º, I do RICMS/MT. Melhor 

elucidando, vejamos o referido dispositivo legal: “Art. 1.031 Observado o 

disposto neste artigo, o sujeito passivo deverá recolher o crédito tributário 

ou poderá interpor recurso voluntário, no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados da data da ciência da decisão que negar, integral ou 

parcialmente, o provimento do seu pedido de revisão. § 1° Não cabe 

recurso voluntário: I – contra decisão da qual resulte exigência de crédito 

tributário em montante inferior a 2.500 (duas mil e quinhentas) UPF/MT, 

vigentes na data do respectivo decisório; (...)”. Pois bem. Entendo que 

referida norma viola expressamente um direito fundamental previsto no art. 

5º, LV da Constituição Federal, qual seja o princípio do contraditório e da 

ampla defesa, senão vejamos: “Art. 5º. (...) LV - aos litigantes, em 

processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são 

assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a 

ela inerentes; (...)”. Dessa maneira, o simples valor do crédito tributário 

não pode servir de parâmetro para impedir a interposição do recurso pelo 

contribuinte, tendo em vista que o próprio caput do art. 1031 do RICMS/MT 

admite o manejo de recurso voluntário das decisões que negarem, parcial 

ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão. Esse é o pacífico 

entendimento da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, cujo aresto abaixo transcrevo: “REMESSA NECESSÁRIA - 

MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE 

– CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONTA CORRENTE FISCAL – RECURSO 

ADMINISTRATIVO INDEFERIDO – VALOR ABAIXO - 2500 UPFMT (Limite 

regulamentar) – (1031 do RICMS) – ILEGALIDADE – OFENSA AO DUPLO 

GRAU DE JURISDIÇÃO- NULIDADE DOS DEBITOS FORMALIZADOS – 

IMPOSSIBILIDADE - SEGURANÇA CONCEDIDA PARCIALMENTE – 

SENTENÇA RATIFICADA. 1. “ [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR O 

PROSSEGUIMENTO RECURSO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 

570-E DO RICMS – AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

ADMINISTRATIVO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SUSPENSÃO 

DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL - 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se mostra 

razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, 

posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. 2. A 

impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua 

exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso.3. Agravo desprovido.” 

(AI 6139/2014, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014)”. 

2. Não há que se falar em nulidade dos referidos termos, em face da 

exigência de dilação probatória para tanto, sendo esta incabível em sede 

de Mandado de Segurança. 3. Segurança concedida parcialmente - 

Sentença ratificada”. (ReeNec 2993/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP 

BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 11/09/2017, Publicado no DJE 23/02/2018) – Destacamos. 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR 

DEFERIDA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO RECURSO 

INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 570-E DO RICMS – AFRONTA 

AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – OFENSA A DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA 

MANTIDA. 1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à 

interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao 

duplo grau de jurisdição administrativo. 2. A impugnação administrativa do 

crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva 

do recurso. 3. Agravo desprovido”. (AI 6139/2014, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 29/09/2014). 

Outrossim, no que tange à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 

emissão de CPEN e proibição de inscrição da Impetrante no CADIN e CDA 

por conta desses débitos, entendo que é consequência do recebimento do 

recurso voluntário, assim como, por analogia, a suspensão da exigibilidade 

dos créditos tributários quando objeto de recursos administrativos, senão 

vejamos: “TRIBUTÁRIO. PLEITO ADMINISTRATIVO DE COMPENSAÇÃO 

COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O presente 

mandado de segurança foi impetrado com o objetivo único de suspender a 

exigibilidade do crédito tributário até o efetivo exaurimento da esfera 

administrativa, decorrente da manifestação pelo Fisco quanto ao pedido de 

compensação deduzido em processo administrativo fiscal. 2. A Primeira 

Seção do STJ, no julgamento do REsp 850332/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, 

submetido à sistemática dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), 

reiterou entendimento no sentido de que o pedido administrativo de 

compensação tributária e o respectivo recurso contra seu indeferimento 

suspendem a exigibilidade do crédito tributário, a teor do disposto no art. 

151, inciso III, do CTN, ainda que se refira a créditos de precatório. 3. Se a 

sistemática compensatória efetivada pelo contribuinte não encontra 

amparo constitucional ou em legislação pertinente, com iminente 

inviabilidade de êxito, tais premissas não afastam o dever da autoridade 
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fiscal em promover, em definitivo, a devida resposta ao pleito questionado 

no processo administrativo fiscal. Agravo regimental improvido”. (STJ – 

AgRg no RMS: 40787 PR 2013/0020392-5, Relator: Ministro HUMBERTO 

MARTINS, Data de Julgamento: 17/09/2013, T2 – SEGUNDA TURMA, Data 

de Publicação: DJe 26/09/2013) – Destacamos. Desta forma, presente os 

requisitos ensejadores para a concessão da liminar, quais sejam, o fumus 

boni iuris e o periculum in mora, o deferimento da liminar é medida que se 

impõe. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada para determinar à autoridade coatora que restabeleça o 

prazo para interposição do recurso voluntário pela impetrante, sem 

aplicação da previsão do § 1° do artigo 1.031 do atual RICMS/MT e, 

concomitantemente, suspenda imediatamente a exigibilidade do crédito 

advindo do processo administrativo n. 5093016/2016 até decisão definitiva 

acerca da discussão em última instância administrativa, e por corolário 

seja determinada: a.1) a emissão da CPEN Estadual; a.2) o 

afastamento/exclusão dos referidos débitos de sua conta corrente fiscal 

estadual; a.3) a não inclusão do seu nome no CADIN; a.4) a não inscrição 

do débito em dívida ativa em dívida ativa; a.5) a impossibilidade de protesto 

da CDA e; a.6) a impossibilidade de ajuizamento de execução fiscal. 

Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da inicial, a 

fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de praxe, e 

na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o prazo das 

informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei nº 

12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência, pelo Oficial de Plantão. 

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016859-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALEXANDRE DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA OAB - MT0014271A-O 

(ADVOGADO)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA OAB - MT14049/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (PJE 2) PROCESSO Nº 

1016859-75.2017.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração com Efeitos Modificativos opostos por CARLOS ALEXANDRE 

DA SILVA em face da decisão retro, proferida nos autos da Ação 

Ordinária proposta em face do ESTADO DE MATO GROSSO e da 

FUNDAÇÃO CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT – FUNCAB, a qual tem o 

escopo de que seja determinado o imediato reingresso do ora Requerente 

ao certame, homologando-o, reclassificando-o e convocando-o, 

igualmente aos paradigmas apresentados, para apresentar documentos e 

participar do próximo curso de formação que será realizado com todos os 

demais candidatos. Proferida a decisão, a qual indeferiu a tutela provisória 

pleiteada, o ora Requerente opôs Embargos de Declaração para que seja 

retificada a decisão proferida, sanando o vício apontado. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Por tempestivos e próprios, 

recebo os presentes Embargos de Declaração. Nos termos do art. 1.022 

do CPC/2015, os Embargos de Declaração reservam-se para o fim de 

desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que 

eventualmente se registrem nas decisões judiciais. No presente caso 

verificamos que a controvérsia aventada cinge-se quanto à suposta 

existência de contradições e omissões na decisão proferida no bojo 

destes autos, a qual supostamente contraria com o alegado pela parte 

Autora em sua inicial. Pois bem. Por definição legal, os Embargos de 

Declaração têm alcance restrito, senão vejamos: “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”. Apesar das assertivas da parte 

Embargante, não vislumbro a existência dos vícios apontados, o que torna 

evidente a pretensão desta em rediscutir matéria decidida contrariamente 

aos seus interesses, finalidade que refoge ao âmbito de abrangência dos 

Embargos de Declaração, devendo ser veiculada por meio próprio e 

adequado. Isso porque o dispositivo da decisão tratou de forma clara e 

concisa todos os pontos abordados nos presentes aclaratórios, de modo 

que não há que se falar em omissão. Nesse sentido: “TRIBUTÁRIO. 

PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRIBUIÇÃO AO INCRA. 

ILEGITIMIDADE ATIVA DA MATRIZ PARA BUSCAR A REPETIÇÃO DE 

VALORES RECOLHIDOS INDEVIDAMENTE POR SUAS FILIAIS. 1. Os 

embargos de declaração são cabíveis para a modificação do julgado que 

se apresentar omisso, contraditório ou obscuro, bem como para sanar 

possível erro material existente na decisão, o que não aconteceu no caso 

dos autos. Trata-se de nítido pedido de rediscussão da matéria, o que é 

inviável em embargos de declaração. 2. Nos termos da jurisprudência 

pacífica desta Corte, em se tratando de tributo cujo fato gerador 

operou-se de forma individualizada tanto na matriz quanto na filial, não se 

outorga àquela legitimidade para demandar, isoladamente, em juízo, em 

nome das filiais. Isso porque, para fins fiscais, ambos os estabelecimentos 

são considerados entes autônomos. Embargos de declaração rejeitados”. 

(EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1283387/RS, Rel. Ministro HUMBERTO 

MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 29/05/2012) – 

Destacamos. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, conheço 

dos Embargos de Declaração, eis que tempestivos e, no mérito, porque 

ausente qualquer vício, os REJEITO, mantendo incólume a decisão 

embargada. Ante a apresentação de Contestação pelo Estado de Mato 

Grosso, determino a intimação do Requerente para apresentar 

Impugnação à Contestação, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se o já 

determinado. Cuiabá, 24 de março de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021988-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA. (AUTOR)

BFTYRE DISTRIBUIDORA DE PNEUMATICOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS PASSOS COSTA SILVA OAB - ES15726 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO ANULATÓRIA N. 1021988-27.2018.8.11.0041 (PJE 1) Vistos, etc. 

Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA movida por BFTYRE DISTRIBUIDORA DE 

PNEUMATICOS LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando a sustação do protesto da CDA n. 2017475907. Em síntese, é 

o que merece registro. Inicialmente, impende-nos observar que sobreveio 

alteração de competência absoluta em decorrência da criação da Vara 

Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá, a quem 

compete “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da 

Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Com efeito, da 

leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, por meio da Resolução n. 023/2013/TP, depreende-se que a 

Vara de Execuções Fiscais possui competência absoluta para o 

julgamento dos executivos fiscais e das ações correlatas. Acerca do 

tema, o art. 87 do Código de Processo Civil assim dispõe: “Art. 87. 

Determina-se a competência no momento em que a ação é proposta. São 

irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas 

posteriormente, salvo quando suprimirem o órgão judiciário ou alterarem a 

competência em razão da matéria ou da hierarquia.” Posto isso, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da Vara 

Especializada de Execuções Fiscais da Comarca de Cuiabá. Decorrido o 

prazo, encaminhem-se os autos ao juízo competente. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014271-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILKER BRENNER SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PLATEIRA BORGES POZETI OAB - MT24021/O (ADVOGADO)
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ROBSON DA SILVA OAB - MT17056/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Estado do Mato Grosso, representado pela Procuradoria Geral do Estado 

do Mato Grosso (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO N: 1014271-61.2018.8.11.0041 

(PJE5) Vistos, etc. Trata-se de ação movida por WILKER BRENNER SILVA 

SOUZA contra o ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a condenação 

do Requerido ao pagamento de indenização por danos morais sofridos 

pelo Requerente. Deu à causa o valor de R$: 15.000,00 (Quinze mil reais) 

Juntou documentos. É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação 

deveria ter sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da 

Fazenda Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo 

que preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do 

TJMT. Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado 

Especial da Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Além do mais, a 

competência do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se 

imperioso declinar da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública. Diante disso, e considerando que a competência ratione 

materiae é absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, 

inclusive, declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da 

Lei n. 12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da 

Resolução n. 004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 

635/2015-PRES., DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da 

presente ação. Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 24 de 

julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011514-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ALVES DE OLIVEIRA DIAS (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1011514-94.2018.8.11.0041. 

(PJE 3). BLOQUEIO BACEN-JUD Vistos, etc. Trata-se de pedido de 

bloqueio formulado pelo autor MARIA ALVES DE OLIVEIRA DIAS (ID n°. 

13858056), (CPF n°. 567.344.501-63), na importância de R$ 104.580,00 

(cento e quatro mil, quinhentos e oitenta reais), referente a realização do 

procedimento cirúrgico denominado “Embolização de Malformação 

Vascular Aertério-venosa Intraparenquimatosa do Sistema Nervoso 

Central”, necessários para a manutenção de sua saúde, devendo o valor 

ser transferido da Conta Única do Estado e da conta do Município de 

Cuiabá/MT para a conta corrente da prestadora do serviço SONICARDIO & 

VASCULAR, (Banco: Unicred, agência: 2305, conta corrente: 5641-3, 

CNPJ: 36.910.792/0001-89, favorecido: DOARRUDA E ARRUDA 

SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA.) Os entes públicos, por meio da PGE e 

PGM, foram intimados pessoalmente para que providenciassem o 

cumprimento da decisão, mas não demonstraram de forma efetiva medidas 

que visassem seu cumprimento voluntário, assim, verifica-se que tem se 

tornado regra os descumprimentos das ordens judiciais, sendo possível 

dar efetividade ao cumprimento da decisão apenas com o bloqueio nos 

numerários. Em síntese, é o relato Fundamento. Decido. Pois bem. A 

desobediência à ordem legal de funcionário público constitui CRIME DE 

DESOBEDIÊNCIA – tipificado no art. 330 do CP. Destarte, a Lei Federal nº 

1.079/50 dispõe que: Art. 12. São crimes de responsabilidade contra as 

decisões judiciárias: 1) impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, 

mandados ou decisões do Poder Judiciário. É inconcebível a recalcitrância 

do Requerido em obedecer à ordem judicial; tal medida constitui um açoite 

à Administração da Justiça e não coaduna com o Estado Democrático de 

Direito. Impõe-se, portanto, o cumprimento imediato da ordem, com 

responsabilização das referidas autoridades pelo seu descumprimento, 

máxime considerando-se que houve tempo mais do que hábil para que o 

ENTE PÚBLICO a cumprisse. Igualmente, impõe-se a adoção, incontinenti, 

de medida que vise garantir a satisfação do direito assegurado 

cautelarmente ao Requerente nesta ação, velando-se, assim, pelo 

princípio constitucional do devido processo legal na perspectiva 

processual, corporificado na garantia plena de acesso a uma ordem 

jurídica justa, em que se busca a efetividade da tutela jurisdicional e com 

isso garantir a satisfatividade do jurisdicionado. Para tanto, observamos 

que o Código de Processo Civil estabelece mecanismos que permite ao 

Juiz garantir a efetividade de suas decisões, in verbis: “Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica Rafael 

Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente CPC/73, 

estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). O bem da vida pretendido pelo Requerente 

é a assistência constitucional à saúde, obrigação, indiscutivelmente, 

atribuída ao ente estatal. Parece-nos, portanto, que medida prática mais 

adequada para o cumprimento da obrigação é a busca e apreensão dos 

medicamentos e/ou o bloqueio de valores contra o Requerido. Nestes 

termos é a jurisprudência do STJ, senão vejamos. “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MOLÉSTIA 

GRAVE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS 

PÚBLICAS. 1. Apesar de possível a fixação, pelo juízo ou a requerimento 

da parte, de astreintes contra a Fazenda Pública pelo inadimplemento de 

obrigação de dar, não viola os artigos 461, §§ 4º e 5º do Código de 

Processo Civil o acórdão que conclui ser ineficaz a multa, pois cabe às 

instâncias ordinárias a aferir a adequação dessa medida. 2. As medidas 

previstas no § 5º do artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão 

"tais como", o que denota o caráter não exauriente da enumeração. 3. Não 

obstante o sequestro de valores seja medida de natureza excepcional, a 

efetivação da tutela concedida no caso está relacionada à preservação 

da saúde do indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem maior, 

que é a vida. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp 884.422/RS, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.11.2006, 

DJ 17.11.2006 p. 251) – Destacamos. Assim, ante o descumprimento da 

decisão judicial, tenho por bem proceder com o bloqueio a fim de dar 

efetividade ao cumprimento da ordem judicial, bem como para garantir o 

bem jurídico tutelado, qual seja, a saúde do requerente. ISTO POSTO, e à 

vista da fundamentação acima, DETERMINO: Que se proceda ao 

BLOQUEIO via BACEN JUD, do valor total de R$ 104.580,00 (cento e 

quatro mil, quinhentos e oitenta reais), referente a realização do 

procedimento cirúrgico denominado “Embolização de Malformação 

Vascular Aertério-venosa Intraparenquimatosa do Sistema Nervoso 

Central”, necessários para a manutenção de sua saúde, devendo o valor 

ser transferido da Conta Única do Estado no valor de R$ 52.290,00 

(cinquenta e dois mil, duzentos e noventa reais) e da conta do Município 

de Cuiabá/MT no valor R$ 52.290,00 (cinquenta e dois mil, duzentos e 

noventa reais) para a conta corrente da prestadora do serviço, 

SONICARDIO & VASCULAR, (Banco: Unicred, agência: 2305, conta 

corrente: 5641-3, CNPJ: 36.910.792/0001-89, favorecido: DOARRUDA E 

ARRUDA SERVIÇOS MÉDICOS SS LTDA.) Após a expedição do alvará, 

intimem-se os Entes Públicos para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso, nos termos do Provimento n° 68/2018 do Conselho Nacional de 

Justiça. Consigno que a Secretaria Unificada da Fazenda Pública deverá 

certificar eventual interposição de recurso ou o decurso de prazo, e após, 

remeter o alvará concluso para assinatura e liberação dos valores. O 

autor fica obrigado a prestar contas no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se a 

PGE e a PGM e a parte autora. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 25 

de Julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034116-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALTAMIR ALVES DO BONFIM (AUTOR)

ADRIANA PINHEIRO DA SILVA BONFIM (AUTOR)

MAX PINHEIRO BONFIM (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 268 de 487



JOSE DE ALENCAR SILVA OAB - MT0007359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

CENTRO DE TRATAMENTO ESPERANCA LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCESSO N°: 

1034116-16.2017.8.11.0041 (PJE 3). BLOQUEIO BACEN-JUD Vistos, etc. 

Trata-se de pedido de bloqueio formulado pelo autor MAX PINHEIRO 

BONFIM (CPF n° 024.124.471-44,), neste ato representado por seus 

genitores, Sr. Altamir Alves do Bonfim e Sra. Adriana Pinheiro da Silva 

Bonfim, na importância de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), 

referente a “internação compulsóra, devendo o valor ser transferido da 

Conta Única do Estado de Mato Grosso para a conta corrente das 

prestadora do serviço, Comunidade Terapêutica Esperança – (CNPJ 

07.815.695/0001-09, Banco do Brasil S/A, Agência 2963-7, Conta 

Corrente 35801-0). O Ente Público, por meio da PGE, foi intimado 

pessoalmente para que providenciassem o cumprimento da decisão, 

contudo, não demonstraram seu efetivo cumprimento, assim, verifica-se 

que tem se tornado regra os descumprimentos das ordens judiciais, sendo 

possível dar efetividade ao cumprimento da decisão apenas com o 

bloqueio nos numerários. Em síntese, é o relato. Fundamento. Decido. A 

desobediência à ordem legal de funcionário público constitui CRIME DE 

DESOBEDIÊNCIA – tipificado no art. 330 do CP. Destarte, a Lei Federal nº 

1.079/50 dispõe que: Art. 12. São crimes de responsabilidade contra as 

decisões judiciárias: 1) impedir, por qualquer meio, o efeito dos atos, 

mandados ou decisões do Poder Judiciário. É inconcebível a recalcitrância 

do Requerido em obedecer à ordem judicial; tal medida constitui um açoite 

à Administração da Justiça e não coaduna com o Estado Democrático de 

Direito. Impõe-se, portanto, o cumprimento imediato da ordem, com 

responsabilização das referidas autoridades pelo seu descumprimento, 

máxime considerando-se que houve tempo mais do que hábil para que o 

ENTE PÚBLICO a cumprisse. Igualmente, impõe-se a adoção, incontinenti, 

de medida que vise garantir a satisfação do direito assegurado 

cautelarmente ao Requerente nesta ação, velando-se, assim, pelo 

princípio constitucional do devido processo legal na perspectiva 

processual, corporificado na garantia plena de acesso a uma ordem 

jurídica justa, em que se busca a efetividade da tutela jurisdicional e com 

isso garantir a satisfatividade do jurisdicionado. Para tanto, observamos 

que o Código de Processo Civil estabelece mecanismos que permite ao 

Juiz garantir a efetividade de suas decisões, in verbis: “Art. 139. O juiz 

dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

incumbindo-lhe: IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, 

mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o 

cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto 

prestação pecuniária;”. Sobre o tema, aliás, em boa hora explica Rafael 

Alvim, verbis: “As medidas atípicas de coerção que, no vigente CPC/73, 

estão previstas nos arts. 461, §5º e 461-A, §3º para os casos de 

cumprimento de sentença envolvendo obrigações de fazer, não fazer e 

entrega de coisa, foram, de certo modo, generalizadas como um 

verdadeiro dever-poder geral de efetivação do juiz pelo art. 139, IV, do 

NCPC, independentemente da natureza da obrigação consubstanciada no 

t í t u l o  e x e c u t i v o . ” 

(http://www.cpcnovo.com.br/blog/2015/11/12/o-dever-poder-geral-de-efe

tivacao-do-juiz-no- novo-cpc/). O bem da vida pretendido pelo Requerente 

é a assistência constitucional à saúde, obrigação, indiscutivelmente, 

atribuída ao ente estatal. Parece-nos, portanto, que medida prática mais 

adequada para o cumprimento da obrigação é a busca e apreensão dos 

medicamentos e/ou o bloqueio de valores contra o Requerido. Nestes 

termos é a jurisprudência do STJ, senão vejamos. “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO. MOLÉSTIA 

GRAVE. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VALORES EM CONTAS 

PÚBLICAS. 1. Apesar de possível a fixação, pelo juízo ou a requerimento 

da parte, de astreintes contra a Fazenda Pública pelo inadimplemento de 

obrigação de dar, não viola os artigos 461, §§ 4º e 5º do Código de 

Processo Civil o acórdão que conclui ser ineficaz a multa, pois cabe às 

instâncias ordinárias a aferir a adequação dessa medida. 2. As medidas 

previstas no § 5º do artigo 461 do CPC foram antecedidas da expressão 

"tais como", o que denota o caráter não exauriente da enumeração. 3. Não 

obstante o sequestro de valores seja medida de natureza excepcional, a 

efetivação da tutela concedida no caso está relacionada à preservação 

da saúde do indivíduo, devendo ser privilegiada a proteção do bem maior, 

que é a vida. 4. Recurso especial provido em parte.” (REsp 884.422/RS, 

Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 07.11.2006, 

DJ 17.11.2006 p. 251) – Destacamos. Por oportuno, vale esclarecer que, a 

requerida mesmo intimada para cumprir a decisão, não o fez, o que 

reforça a necessidade de adoção de medidas que tragam eficácia a 

decisão exarada, como a utilização de bloqueio nos numerários públicos 

para garantir o bem juridicamente tutelado (saúde da requerente). Assim, 

justifica-se a constrição de valores nos cofres públicos em favor da 

empresa prestadora do serviço pleiteado por ter apresentado o menor 

orçamento, conforme se vê no ID 14121571. ISTO POSTO, e à vista da 

fundamentação acima, DETERMINO: Que se proceda ao BLOQUEIO via 

BACEN JUD R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais), referente a 

“internação compulsóra, devendo o valor ser transferido da Conta Única 

do Estado de Mato Grosso para a conta corrente das prestadora do 

serviço, Comunidade Terapêutica Esperança – (CNPJ 07.815.695/0001-09, 

Banco do Brasil S/A, Agência 2963-7, Conta Corrente 35801-0), por 

apresentar o orçamento menos dispendioso. O autor fica obrigado a 

prestar contas no prazo de 10 (dez) dias. Após a expedição do alvará, 

intime-se o Ente Público para, querendo, apresentar impugnação ou 

recurso, nos termos do Provimento n° 68/2018 do Conselho Nacional de 

Justiça. Consigno que a Secretaria Unificada da Fazenda Pública deverá 

certificar eventual interposição de recurso ou o decurso de prazo, e após, 

remeter o alvará concluso para assinatura e liberação dos valores. 

Intime-se pessoalmente a PGE. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 25 

de Julho de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 510 Nr: 45-04.2002.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ethienne Gaião de Souza Paulo 

- OAB:6251, Patryck Araújo Ayala - Procurador do Estado de MT - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RICARDO SIVIERO - 

OAB:OAB/PR 53.662, Bruno Domingues Lima da Silva - OAB:54195, 

CAMILA ANTONIO JUNQUEIRA MORETTO - OAB:OAB/PR 61.005, 

Fernando dias Rosseto - OAB:12557, Tácio de Melo do Amaral 

Camargo - OAB:50975, THAÍS MARCELLE DE PAULA FERREIRA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 14.964

 Vistos.

Considerando a notícia de que o executado quitou o débito exequendo (fls. 

258/259), JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do CPC/2015.

Isento de honorários, eis que já recolhido de forma administrativa, por meio 

do acordo realizado. Condeno a parte executada nas custas processuais, 

em atenção ao princípio da causalidade.

Levante-se eventual penhora.

Após, pagas as custas, após as anotações de estilo, arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

P.R.I.C.

Cuiabá, 23 de março de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 11313 Nr: 1140-88.2010.811.0082

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wilson Oldenus de Pinho, Reginaldo Prata 

Rocha, SANG - SOCIEDADE AVÍCOLA NOVA GERAÇÃO, JOSÉ JOÃO 

BERNARDES, EDEVALDO DORICO DA CRUZ E SILVA, JOEL DE BARROS 

FAGUNDES FILHO, RUBENS JARDIM NOCHI, MARCÍLIO LOPES CANÇADO, 
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BRUNO DORILEO VIEIRA, MARCOS ANTONIO DE ARAUJO, JOSÉ MARIA 

EVANGELISTA DE SOUZA, VALTER VICENTE DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cyntia Katheuscia Da Cruz E 

Silva Carvalo - OAB:8649, Marcos Gattas Pessoa Junior - 

OAB:12.264, Marcos Gattass Pessoa Junior - OAB:12264/MT, 

RAFAEL NEVES DIAS - OAB:14.847, RAFAEL RIBEIRO DA GUIA - OAB:

 Certifico que considerando a necessidade de readequação da pauta, fica 

cancelada a audiência do dia 14/08/2018, sendo redesignada para o dia 

13/11/2018 às 15:30min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 24354 Nr: 784-54.2014.811.0082

 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, 

MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY PASTRO, MARISTELA 

CASONATO PASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do 

Municipio-Edilson Rosendo da Silva. - OAB:6944, PROMOTORIA 

PÚBLICA DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heitor Ribeiro Teixeira - 

OAB:9021, MAYRA MORAES DE LIMA - OAB:5943

 Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo de 

10 (dez) dias.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Edital

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE JURADOS/SUPLENTES

A Magistrada Monica Catarina Perri Siqueira - Juíza de Direito da 1ª Vara 

Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, Presidente do Tribunal do Júri, na 

forma da lei etc...

F / A / Z S / A / B / E / R, a todos que tomarem ou tiverem conhecimento do 

presente edital, que, nos termos do artigo 427 do Código de Processo 

Penal, foram sorteados os cidadãos abaixo relacionados para servirem 

como jurados nas sessões ordinárias e extraordinárias do Tribunal do Júri 

desta Comarca, para comporem o conselho de sentença durante os 

meses de AGOSTO a partir do dia 20, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO 

e DEZEMBRO até o dia 19, do corrente ano, ficando pelo presente edital 

convocados a comparecerem na referida data e horário, no Plenário do 

Tribunal do Júri, situado no edifício Desembargador José Vidal, Rua 

Desembargador Milton de Figueiredo Ferreira Mendes, s/n, CPA – 

Cuiabá-MT.

JURADOS

 1. ADRIANE MARIA A. CUIABANO

2. ALINE RABAIOLLI LANDINI

3. BERALDO DE FIGUEIREDO COSTA

4. DANILO ALVES DA SILVA

5. EDUARDO SIMÃO DE LIMA

6. ERICK PETRONIUS LIMA RIBEIRO

7. FABIANA GONÇALVES DO NASCIMENTO

8. FAGNER SILVA PEDROSO

9. HEBERTH CURVO DE CAMPOS

10. IVAN JOSE DOS SANTOS

11. IZAIAS ROQUE DOS SANTOS

12. LUCIANA ACIOLY AVELINO

13. LUIZ CARLOS DOS SANTOS

14. MARA RUBIA FRANÇA

15. MARCELO DE SOUZA ANDRADE

16. MARIO MARCIO DE LARA SOARIANO

17. MARLOS RANGEL ARRUDA FERREIRA

18. MURILO AMARAL TEODORO DE MELLO

19. PEDRO ALMEIDA DIAS

20. RAPHAEL CABRAL MAGALHÃES

21. RENYLSON D’CARLO POUSO DOS SANTOS

22. ROBERTO JEFERSON DE SOUZA FREITAS

23. RUBIANI FREIRE ALVES

24. SUSANA DA SILVA LEITE

25. WALDEMIR BATISTA DA SILVA

SUPLENTES:

1. ADVENTINO NUNES

2. BRUNA LUISE DA SILVA SANTANA

3. CARLOS HENRIQUE ALVES FERREIRA MARTINS

4. DOMINGOS REIS DE FRANÇA

5. EDISSA DE CASSIA LOBATO TEIXEIRA PINTO

6. EDUARDO AMARAL DE SÁ

7. FLAVIA METELLO DE FIGUEIREDO

8. IVETE NUNES BARBOSA NOVELO

9. LEILA MARIA CORREA DE SOUZA

10. LUIZ CARLOS ANDRADE

11. MANOEL DE JESUS SOMBRA TEIXEIRA

12. MARIA ALICE COSTA GIL

13. NATALIA FIGUEIREDO DE ARRUDA

14. PAULO MIGUEL RENO

15. RENATO LUIS FASOLO

16. RODINEY ALVES CASTELHANO

17. RUY PIRES DE OLIVEIRA

18. VIVIANE DE ALCANTARA MACEDO

19. WANESSA DE MORAIS GONÇALVES

20. WILSON RODRIGUES BOAVENTURA

Notifique-se, pois, a todos os jurados e suplentes acima mencionados 

para comparecerem à sala determinada, às Sessões do Tribunal do Júri 

desta Comarca, nos meses designados, enquanto durar as Sessões, sob 

pena de descumprimento da Lei n. 11.689, de 06 de junho de 2008 – 

Seção VIII – abaixo transcrita.

Função do Jurado

‘Art. 436. O serviço do júri é obrigatório. O alistamento compreenderá os 

cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos de notória idoneidade.

§ 1o Nenhum cidadão poderá ser excluído dos trabalhos do júri ou deixar 

de ser alistado em razão de cor ou etnia, raça, credo, sexo, profissão, 

classe social ou econômica, origem ou grau de instrução.

§ 2o A recusa injustificada ao serviço do júri acarretará multa no valor de 

1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a critério do juiz, de acordo com a 

condição econômica do jurado.’ (NR)

‘Art. 437. Estão isentos do serviço do júri:

I - o Presidente da República e os Ministros de Estado;

II - os Governadores e seus respectivos Secretários;

III - os membros do Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e 

das Câmaras Distrital e Municipais;

IV - os Prefeitos Municipais;

V - os Magistrados e membros do Ministério Público e da Defensoria 

Pública;

VI - os servidores do Poder Judiciário, do Ministério Público e da 

Defensoria Pública;

VII - as autoridades e os servidores da polícia e da segurança pública;

VIII - os militares em serviço ativo;

IX - os cidadãos maiores de 70 (setenta) anos que requeiram sua 

dispensa;

X - aqueles que o requererem, demonstrando justo impedimento.’ (NR)

‘Art. 438. A recusa ao serviço do júri fundada em convicção religiosa, 

filosófica ou política importará no dever de prestar serviço alternativo, sob 

pena de suspensão dos direitos políticos, enquanto não prestar o serviço 

imposto.

§ 1o Entende-se por serviço alternativo o exercício de atividades de 

caráter administrativo, assistencial, filantrópico ou mesmo produtivo, no 

Poder Judiciário, na Defensoria Pública, no Ministério Público ou em 

entidade conveniada para esses fins.

§ 2o O juiz fixará o serviço alternativo atendendo aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade.’ (NR)

‘Art. 439. O exercício efetivo da função de jurado constituirá serviço 

público relevante, estabelecerá presunção de idoneidade moral e 

assegurará prisão especial, em caso de crime comum, até o julgamento 

definitivo.’ (NR)

‘Art. 440. Constitui também direito do jurado, na condição do art. 439 deste 

Código, preferência, em igualdade de condições, nas licitações públicas e 

no provimento, mediante concurso, de cargo ou função pública, bem como 

nos casos de promoção funcional ou remoção voluntária.’ (NR)

‘Art. 441. Nenhum desconto será feito nos vencimentos ou salário do 
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jurado sorteado que comparecer à sessão do júri.’ (NR)

‘Art. 442. Ao jurado que, sem causa legítima, deixar de comparecer no dia 

marcado para a sessão ou retirar-se antes de ser dispensado pelo 

presidente será aplicada multa de 1 (um) a 10 (dez) salários mínimos, a 

critério do juiz, de acordo com a sua condição econômica.’ (NR)

‘Art. 443. Somente será aceita escusa fundada em motivo relevante 

devidamente comprovado e apresentada, ressalvadas as hipóteses de 

força maior, até o momento da chamada dos jurados.’ (NR)

‘Art. 444. O jurado somente será dispensado por decisão motivada do juiz 

presidente, consignada na ata dos trabalhos.’ (NR)

‘Art. 445. O jurado, no exercício da função ou a pretexto de exercê-la, 

será responsável criminalmente nos mesmos termos em que o são os 

juízes togados.’ (NR)

‘Art. 446. Aos suplentes, quando convocados, serão aplicáveis os 

dispositivos referentes às dispensas, faltas e escusas e à equiparação 

de responsabilidade penal prevista no art. 445 deste Código.’ (NR)

 E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou expedir o 

presente, que será fixado no lugar de costume, publicado na forma da Lei. 

Cuiabá-MT, 25 de julho de 2018. Eu, ( ) Vânia Bruno, Assessora de 

Gabinete II da Primeira Vara Criminal que digitei e subscrevi.

 Monica Catarina Perri Siqueira

Juíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri

Jaime Romaquelli Bruno Ferreira Alegria

Promotor de Justiça Advogado

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 436232 Nr: 12500-33.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCLEY DOS SANTOS E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o pedido de alteração 

do horário de recolhimento noturno de segunda a sexta e aos domingos, 

devendo permanecer em sua residência das 22h30min às 06h00min.

Comunique-se à Central de Monitoramento.

Noutro ponto, determino a intimação do reeducando, por intermédio de seu 

advogado, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, aporte aos autos 

comprovante de endereço e de atividade lícita.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Por fim, façam-me os autos conclusos para ulteriores deliberações.

Expeça-se o necessário.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 417064 Nr: 22243-04.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARAVANO ELIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTENOR FADINI- OAB/MT 

3.017 - OAB:3.017/MT, EDUARDO AUGUSTO DE ALMEIDA - 

OAB:22035/0

 Vistos, etc.

Elabore-se novo cálculo de liquidação da pena, conforme requerido na 

manifestação retro.

Após, vista às partes para manifestação.

Por fim, venham os autos conclusos para as deliberações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 99889 Nr: 5416-59.2008.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO ROBERTO DOS SANTOS AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYRHAM MARIA DE ARRUDA 

REIDEL FONSECA - OAB:20809/O, Thiago Conceição Silva - 

OAB:24435

 Vistos, etc.

Declaro remidos 81 (oitenta e um) dias da pena do recuperando PAULO 

ROBERTO DOS SANTOS em face dos 243 (duzentos e quarenta e três) 

dias laborados no mês de, conforme planilha de remição de pena 

constante às fls. 617/621.

Elabore-se cálculo de pena atualizado.

Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 363731 Nr: 3217-54.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA SANTOS PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KARINA SANTOS PEREIRA DA SILVA, 

Cpf: 00365474177, Rg: 129.613-70, Filiação: Maria Maecelina dos Santos e 

Moacir Pereira da Silva, data de nascimento: 28/02/1980, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá,-MT, solteiro(a), ajudante de cozinha. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 5.923,23 (Cinco mil e novecentos e vinte e tres 

reais e vinte e tres centavos), no prazo de 10, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de inscrição de dívida ativa.

 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, Thalita Golin, digitei.

Cuiabá, 25 de julho de 2018

Adriana Carla Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 434457 Nr: 10605-37.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WEVERTON LUCAS RIBEIRO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695/MT

 Autos nº 10605-37.2016.811.0042

Código 434457

Vistos etc.

Revelam os autos que o recuperando WEVERTON LUCAS RIBEIRO DE 

SOUSA cumpre pena no regime fechado, junto a Penitenciária Central do 

Estado – PCE.

É sabido que a Execução da Pena tem por objeto a efetivação da sentença 

imposta, bem como, proporcionar ao condenado condições para a sua 

harmônica integração social, prezando, sobretudo, pelo Princípio da 

Individualização da Pena, conforme disposto no art. 1º da LEP e art. 5º, 

inciso XLVI, da Constituição Federal.

Nesse linhame, evidente se mostra que o trabalho e o estudo, além de 

configuraram instrumentos eficazes para a reintegração do apenado, são, 

também, um direito. Vejamos:

“Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou 

semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de 

execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 

(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - 

atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou 

superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 

3 (três) dias; (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

II - 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho. (Incluído pela Lei nº 

12.433, de 2011)

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão 

ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a 
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distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais 

competentes dos cursos frequentados. (Redação dada pela Lei nº 12.433, 

de 2011)

§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de 

trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. 

(Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 4o O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou 

nos estudos continuará a beneficiar-se com a remição.(Incluído pela Lei nº 

12.433, de 2011)

§ 5o O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 

1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou 

superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão 

competente do sistema de educação.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 6o O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o 

que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso 

de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de 

execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no 

inciso I do § 1o deste artigo.(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 7o O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar.

(Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)

§ 8o A remição será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério 

Público e a defesa.”

Assim, com fulcro no art. 66, inciso II, alínea “d”, da LEP, DECLARO 

remidos 152 (cento e cinquenta e dois) dias da pena do recuperando 

WEVERTON LUCAS RIBEIRO DE SOUSA, em face dos 456 (quatrocentos e 

cinquenta e seis) dias laborados, no período de Setembro2016 a 

Novembro/2017, conforme atestado de trabalho de fls. 177.

Atualize-se o cálculo de pena constante nos autos e, em seguida, oferte 

vista às partes.

Após, conclusos para homologação.

 Expeça-se o necessário.

Publique-se. Intimem-se. Certifique-se.

Cumpra-se.

 Às providências.

Cuiabá/MT, 13 de Julho de 2018.

GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 134281 Nr: 1256-54.2009.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLIO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARICLEI EDUARDO CINTRA 

BARRETO - OAB:10139/MT

 Vistos, etc.

As ponderações do representante do Parquet estão escorreitas.

Em análise do caso sub examine, verifica-se que as condições de saúde 

apresentadas pelo penitente no presente ato, demonstram a inviabilidade 

de o mesmo ser monitorado com o equipamento eletrônico.

Resta evidente que a sua monitoração por meio do uso da tornozeleira 

eletrônica, irá de encontro com sua saúde e integridade física, porquanto, 

salta aos olhos a enfermidade existente em suas pernas.

O certo é que a questão é excepcional, mormente porque o recuperando 

já se encontra com parte dos pés amputados, fato que impede a 

instalação do equipamento.

Desse modo, ante as declarações prestadas pelo apenado, em 

consonância com o parecer ministerial proferida nesta audiência, acolho 

as justificativas apresentadas pelo recuperando, e, invocando o principio 

da humanidade, EXCEPCIONALMENTE, AUTORIZO O CUMPRIMENTO DA 

PENA SEM O USO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, MAS MANTENHO O 

CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO, COM TODAS AS CONDIÇÕES A 

SEGUIR LANÇADAS:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 374818 Nr: 16057-96.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO AUGUSTINHO DA SILVEIRA 

SAMPAIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO BRUNO CALDEIRA - 

OAB:16707/MT, JONAS CANDIDO DA SILVA - OAB:16552/MT

 DELIBERAÇÃO

O MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte deliberação:

 “Vistos, etc.

Ante o teor das declarações prestadas pelo apenado, em consonância 

com o parecer ministerial proferido em audiência, hei por bem, em face das 

características peculiares da presente situação, ACOLHER a justificativa 

apresentada, concedendo ao reeducando a DERRADEIRA CHANCE.

 Sai o reeducando intimado a dar continuidade ao cumprimento de sua 

reprimenda no regime semiaberto condicionado ao uso de tornozeleira 

eletrônica, sob as condições já mencionadas em audiência admonitória.

Determino a juntada dos documentos entregues em audiência.

 Após 30 dias, vista dos autos ao Ministério Público.

Às providências.

Cumpra-se.”

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado por mim, (Gabriela de Lemos 

Floôr – Estagiária de Direito), o presente termo que vai assinado pelos 

presentes.

Cuiabá-MT, 19 de setembro de 2017.

GERALDO FERNANDES FIDELIS NETO Juiz de Direito

RODOLFO AUGUSTINO DA SILVEIRA SAMPAIO

Recuperando

 JOSANE FÁTIMA DE CARVALHO GUARIENTE

Promotor de Justiça

JONAS CANDIDO DA SILVA

OAB/MT 16552

3ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marcemila Mello Reis

 Cod. Proc.: 321054 Nr: 45-75.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANY WANESSA MARTINS DE ALMEIDA 

ZANÚNCIO, DEJANEY MORAES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIA PENHA GONÇALVES - 

OAB:2886-A, ELIDIA PENHA GONÇALVES - OAB:2886-A/MT

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DO RÉU DA SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Dejaney Moraes do Carmo, Cpf: 62247840191, Rg: 

09448985 SSP MT Filiação: Dejalma Jesus do Carmo e Lucineide de 

Moraes do Carmo, data de nascimento: 26/11/1976, brasileiro(a), natural 

de Cuiabá-MT, casado(a), motorista, Endereço: Rua Salto do Ceu, Quadra 

22, 239, 99266-3532, Bairro: Tancredo Neves, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:INTIMAÇÃO DO(S) RÉU(S), acima qualificado(s), mais 

precisamente da r. sentença condenatória proferida em 30/05/2018, às fls. 

135/140, nos autos acima mencionados, na qual foi julgado procedente a 

pretensão punitiva descrita na denúncia para CONDENAR DEJANEY 

MORAES DO CARMO pelo delito descrito no Art. 180, caput, c/c Aert. 311, 

c/c Art. 69, todos do CP, a pena de 03 (três) anos de reclusão e 

pagamento de 10 (dez) 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:

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 518290 Nr: 10471-39.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO MATHEUS FREITAS MARQUES, 

THIAGO WILLIAN FREITAS QUEIROZ, BRUNO FELIPE SANTOS DE PAULA, 

THALYA MARTINS DA SILVA, THAINA ANGELICA FEITOSA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

JUNIOR - OAB:13822/0, EDUARDO FERNANDES FIDELIS - OAB:20.681, 

HUMBERTO MORAIS GOMES - OAB:22449/O, THAIANY COSMES - 

OAB:25.021

 Vistos,

 I – Defiro o pedido da defesa de Gustavo e Thiago, quanto às oitivas de 

suas testemunhas.

II- Homologo os pedidos de desistência nesta data.

III – Declaro encerrada a instrução.

IV – Defiro o pedido da defesa de BRUNO para que seja realizada nova 

perícia no aparelho celular, na fase do art. 402, do CPP. Oficie-se à 

POLITEC para que seja realizada nova perícia, contudo no aparelho celular 

apreendido à fl. 64, item 6, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, uma 

vez que os autos tratam-se de réus presos.

V – Defiro o Ministério Público, conceda-se vistas dos autos para 

manifestação quantos aos pedidos de revogação.

 VI – Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 522057 Nr: 14032-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICSON CLAYTON MOREIRA SALGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAELA AMORIM SAMPAIO 

- OAB:23515/0

 Vistos etc;

Do exame dos autos, verifica-se que o acusado foi devidamente citado às 

fls. 116/117 e apresentou Resposta à Acusação à fl. 118, contudo esta 

não contém preliminares (alegações de vícios ou falhas processuais), nem 

foram juntados documentos novos, razão por que desnecessária a oitiva 

da parte contrária, no caso, o Ministério Público, nos termos do artigo 409, 

do CPP.

Tampouco foram trazidas argumentações relativas ao mérito da causa, as 

quais, de qualquer forma, são inadequadas neste momento processual.

Assim, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 

14.08.2018 às 14h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se o acusado, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se o réu estiver preso, requisite-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 18 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.: 342281 Nr: 2176-86.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL EDUARDO DA CONCEIÇÃO JUNIOR, 

MAURÍCIO CHAGAS DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEYWISON PAULA DE 

MORAES - OAB:10793/MT, FAUSTO ANDRE DA ROSA MIGUEIS - 

OAB:13848, KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA FARIA - OAB:18107

 INTIMO NOVAMENTE O ADVOGADO FAUSTO ANDRÉ, PARA NO PRAZO 

DE 24 HORAS FAZER A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS, SOB DE PENA DE 

BUSCA E APREENSÃO, E MEDIDAS ADMINISTRATIVAS CABIVEIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 472728 Nr: 12587-52.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WOSHINGTON SIQUEIRA DE MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ARRAIS CORREA - 

OAB:19128

 Vistos.

Compulsando os autos verifico que a arma apreendida nos autos possui 

registro no nome de Jackson Luiz Costa Conceição, contudo o mesmo não 

foi localizado para restituição, conforme as fls. 63/64 e 67/69.

Sendo assim, em cumprimento ao Provimento nº 05/2017-CGJ, decreto o 

perdimento da (s) arma (s) de fogo e munições apreendidas, fazendo-o, 

determinando o encaminhamento ao Exército, nos moldes dos artigos 

1.478 e 1.479, seção 20 do capítulo VII, da CNGC.

Certifique-se e comunique-se ao Juiz Diretor do Fórum, responsável pela 

Seção de Depósito, para que sejam determinadas as providências que 

entender cabíveis, conforme previsto no Provimento nº 05/2017-CGJ.

Cumpra-se.

Cuiabá, 19 de junho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 513703 Nr: 6301-24.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KEVIN LUCAS DE MORAES MIRANDA, FELIPE 

JACOB DE OLIVEIRA LIMA, WELLINGTON OLIVEIRA LIMA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE M. M. PACHECO - 

OAB:10402

 Vistos etc.Compulsando os autos, constata-se que o acusado 

ALESSANDRO DE ALCANTARA encontra-se com mandado de prisão em 

aberto desde o dia 27.11.2017, quando foi decretada sua prisão 

preventiva às fls. 245/246. Contudo, nesta data, o réu apresentou-se a 

este Juízo, a fim de tomar conhecimento da ação penal e reforçar o pedido 

de revogação que consta nos autos, afirmando ter interesse em elucidar 

os fatos e provar a sua inocência, sendo este o motivo que o fez 

apresentar-se neste Juízo.Pois bem, uma vez que o fundamento que 

alicerçou a decretação da prisão cautelar do acusado, qual seja, 

assegurar a aplicação da lei penal, não mais subsiste, a revogação do 

édito é de rigor (art. 316 do CPP).Assim, RESTABELEÇO o curso do 

processo, bem como REVOGO a prisão preventiva do réu ALESSANDRO 

DE ALCANTARA e com fundamento no art. 282, § 5º do CPP, aplico ao 

mesmo as seguintes medidas cautelares:1.Comparecer a todos os atos do 

processo (art. 319, I, CPP);2.Não mudar de residência, ou ausentar-se da 

Comarca, por período superior a 07 dias, sem aviso prévio e autorização 

deste Juízo (art. 319, IV, CPP);3.Comparecer em juízo para sua citação 

pessoal e apresentar comprovante de endereço atualizado;Fica o réu 

ciente que o descumprimento de quaisquer das condições acima significa 

quebra da liberdade provisória e, consequentemente, a determinação de 

expedição de mandado de prisão (art. 282, § 4º, CPP).Recolha-se o 

mandado de prisão preventiva do réu ALESSANDRO DE ALCANTARA e 

proceda a baixa no Sistema de Cadastro Nacional de Mandado de Prisão 

do CNJ.Determino que o acusado seja citado em cartório, nesta data, para 

que informe se pretende constituir novo advogado, ou se há necessidade 

de ser assistido pela Defensora Pública.Certificada a necessidade de 

nomeação de defensor público, desde já NOMEIO a Defensoria Pública 

desta Comarca para exercer a defesa do acusado.Após, remetam-se os 

autos à defesa para apresentação de Resposta à Acusação.Ciência ao 

Ministério Público.Às providências.Cuiabá - MT, 25 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.: 488310 Nr: 27808-75.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR CARDOSO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGÉLICA LUCI SCHULLER - 

OAB:16.791

 Vistos etc.

Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação em relação 

à Resposta à Acusação apresentada às fls. 87/103.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 17 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.: 522097 Nr: 14071-68.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILEIDE DIAS XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO ROGÉRIO 

ASSUNÇÃO DA COSTA STEFAN - OAB:7030/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifica-se que a ré ROSILEIDE DIAS XAVIER não 

foi citada pessoalmente (fls. 64/65), diante disso, acolho o parecer 

ministerial de fl. 66 e determino que a acusada seja citada por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 361, do CPP), para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Na resposta, a acusada poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

 O prazo para a defesa começará a fluir a partir do comparecimento 

pessoal da acusada ou defensor constituído.

Efetuada a citação e não comparecendo a implicada, certifique-se e 

abra-se novas vistas ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá-MT, 17 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.: 515813 Nr: 8221-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANTONIO DA COSTA CAMPOS, 

RODRIGO DA SILVA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉBER IRINEU RODRIGUES 

DA SILVA - OAB:

 INTIMAR A DEFESA DO RÉU JOÃO ANTONIO, PARA NO PRAZO LEGAL 

APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 529359 Nr: 21177-81.2018.811.0042

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: EVERSON ARRUDA PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Todavia, nesse vértice, o acusado Everson não juntou qualquer 

documento aos autos para confirmar a titularidade dos bens 

apreendidos.Verifica-se à fl. 88-v da Ação Penal Cód. 507653 que tramita 

em apenso, a determinação para que fosse realizado laudo pericial sobre 

o veículo apreendido, contudo até a presente data não há notícias quanto 

à conclusão do laudo.De modo que, por ora, entendo INDEFIRO o pedido 

de restituição da motocicleta apreendida e seu respectivo CRLV, com 

fulcro nos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal.Resta 

prejudicada a análise do pedido de restituição de documentos pessoais, 

visto que à fl. 156 dos autos em apenso (Cód. 507653) há uma Certidão de 

Entrega de 01 (uma) CNH, 01 Cartão do Bradesco, 01 Cartão da Caixa 

Econômica Federal, 01 Crachá de Vigilante e 01 Carteira Nacional de 

Vigilante, devidamente assinado pelo patrono Everson Arruda Pinto. Não 

obstante, DEFIRO o desentranhamento 01 (um) cartão de transporte 

encartado à fl. 60, devendo o mesmo ser entregue ao seu patrono 

mediante termo de entrega devidamente assinado.DETERMINO seja dado 

cumprimento à decisão de fl. 88-v, a fim de que seja oficiado com urgência 

à POLITEC/MT, responsável pela confecção da perícia sob o veículo 

motocicleta Yamaha, cor preta, placa QBX-1595, fixando-se o prazo de 05 

(cinco) dias realizar.No mais, oficie-se ao BANCO YAMAHA MOTOR DO 

BRASIL S/A dando ciência quanto ao presente procedimento que visa à 

restituição da motocicleta Yamaha apreendida, cor preta, placa QBX-1595 

para, se querendo, no prazo de 24 horas, se manifestar nos autos, sob 

pena de, no seu silêncio, ser presumida a concordância com a restituição 

do bem. Ciência ao Ministério Público e à Defesa. Cumpra-se expedindo o 

necessário, com urgência. Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018. SILVANA 

FERRER ARRUDAJuíza de Direito(Cód. 529359)

8ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 410554 Nr: 15264-26.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER COSTA PICOU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, CNPJ: 03507415001892, atualmente em local incerto e 

não sabido WAGNER COSTA PICOU, Cpf: 03326806140, Rg: 1886283-7, 

Filiação: Cícero Picou da Costa e Marli Pimenta da Costa, data de 

nascimento: 19/02/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

autônomo (pintor), Telefone 36535026/993151992 e atualmente em local 

incerto e não sabido A SOCIEDADE, brasileiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DO PROPRIETARIO DE BOA FÉ 

PARA TOMAR CIENCIA DO LAUDO E MANIFESTAR SOBRE O INTERESSE 

NA RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA.

Despacho/Decisão: Processo cód. 410554Denunciado: Wagner Costa 

Picou. Considerando que os presentes autos não pertencente às Metas do 

CNJ, portanto que deverá aguardar pauta conforme decisão de fls. 119, 

determino, quanto à(s) arma(s) apreendida(s), após a juntado do Laudo 

Pericial, notifiquem-se as Partes e proprietário de boa-fé, nos termos do 

art. 1.479 da CNGC, (Defensor constituído pelo DJE), para que manifestem, 

no prazo de 15 dias, sobre o laudo e interesse na restituição, mediante 

apresentação das documentações necessárias.Decorrido o prazo sem 

manifestação ou impugnação, considerando que não há mais interesse à 

persecução penal, oficie-se à MMª Juíza Diretora do Fórum, para que 

determine as providencias que se fizerem necessárias para 

encaminhamento a uma das Unidades do Exército Brasileiro, conforme 

prevê a parte final do art. 1.479 da CNGC.Na hipótese de não haver sido 

juntado o laudo pericial, providencie-se e após cumpram-se as 

determinações descritas linhas acima.Quanto às demais apreensões, se 

houver, serão decidas no momento do julgamento do feito e, em se 

tratando de documentos pessoais ou cartões de créditos, desde que não 

duvidoso e pertencente ao interessado, proceda-se na forma da 

CNGC.Cumpra-se.Cuiabá, 04 de abril de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guilherme Paes Maiolino 

, digitei.
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Cuiabá, 24 de julho de 2018

Edenirce Miranda Serafim Costa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 509804 Nr: 2536-45.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DIAS PEGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, CNPJ: 03507415001892, atualmente em local incerto e 

não sabido CARLOS DIAS PEGO, Cpf: 70261237187, Rg: 1347763-3, 

Filiação: Marilda Dias Pego e Helio Denis Pego, data de nascimento: 

09/09/1980, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), grafico, 

Telefone 9228-2376, atualmente em local incerto e não sabido A 

SOCIEDADE, brasileiro(a) e atualmente em local incerto e não sabido 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DAS PARTES E DO PROPRIETARIO DE BOA FÉ 

PARA TOMAR CIENCIA DO LAUDO E MANIFESTAR SOBRE O INTERESSE 

NA RESTITUIÇÃO DA ARMA APREENDIDA NOS AUTOS.

Despacho/Decisão: Processo cód. 509804Denunciado: Carlos Dias 

PegoDespacho:Em razão da necessidade de se priorizar os processos de 

réus presos e processos referentes às Metas 02/2016 e 04/2016 do CNJ 

e ante a impossibilidade de agendamento de audiência, no Sistema Apolo, 

nos termos do item 7.45.2 da CNGC, para período posterior a 180 dias, e 

ainda considerando a necessidade de se facilitar vista dos autos, pelas 

Partes, determino que o processo permaneça na Secretaria do Juízo 

aguardando disponibilidade de pauta para os feitos distribuídos no ano de 

2018.Quanto à(s) arma(s) apreendida(s), se houver, juntado o Laudo 

Pericial, notifiquem-se as Partes e proprietário de boa-fé, nos termos do 

art. 1.479 da CNGC, (Defensor constituído pelo DJE), para que manifestem, 

no prazo de 15 dias, sobre o laudo e interesse na restituição.Decorrido o 

prazo sem manifestação ou impugnação, considerando que não há mais 

interesse à persecução penal, oficie-se à MMª Juíza Diretora do Fórum, 

para que determine as providencias que se fizerem necessárias para 

encaminhamento a uma das Unidades do Exército Brasileiro, conforme 

prevê a parte final do art. 1.479 da CNGC.Na hipótese de não haver sido 

juntado o laudo pericial, providencie-se e após cumpram-se as 

determinações descritas linhas acima.Quanto às demais apreensões, se 

houver, serão decidas no momento do julgamento do 

feito.Cumpra-se.Cuiabá, 4 de junho 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, Guilherme Paes Maiolino 

, digitei.

Cuiabá, 24 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.: 450807 Nr: 27886-06.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSICA ANDRADE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA MARILIA ALMEIDA 

SOUSA - OAB:24412/O

 INTIMAÇÃO DA DEFESA DA ACUSADA, DRA. JULIANA LEÃO, PARA 

APRESENTAR RESPOSTA A ACUSAÇÃO, NO PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 448614 Nr: 25605-77.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEHAN CARLOS MIRANDA DE SOUZA, 

AMANDA BORGES DE SÁ, JOSCILENE DIVINA FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - OAB:11.323

 INTIMAR O DR WILLIAM MARCOS VASCONCELOS OAB/MT 11.323 DA 

AUDIÊNCIA PARA PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO 

PROCESSO DO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 15:00 HORAS.

9ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 501101 Nr: 40106-02.2017.811.0042

 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): ROBERTIN NERE DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674/MT

 ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as 

fundamentações necessárias, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA para 

CONDENAR o denunciado ROBERTIN NERE DE ARAÚJO, CPF n° 

689.549.301-82, portador do RG 10892400 SSP/MT, filiação: Valdir Neres 

de Araújo e Maurina dos Santos Araújo, data de nascimento: 23/04/1979, 

brasileiro, natural de Cuiabá/MT, convivente, residente à Rua Rosário 

Oeste n° 320, Bairro Pedregal, em Cuiabá/MT, nas sanções do crime 

previsto no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 c/c artigo 61, inciso I, 

do Código Penal.(...), TORNO A PENA CONCRETA E DEFINITIVA em 

desfavor ROBERTIN NERE DE ARAÚJO, CPF n° 689.549.301-82, portador 

do RG 10892400 SSP/MT, filiação: Valdir Neres de Araújo e Maurina dos 

Santos Araújo, data de nascimento: 23/04/1979, brasileiro, natural de 

Cuiabá/MT, convivente, residente à Rua Rosário Oeste n° 320, Bairro 

Pedregal, em Cuiabá/MT, no patamar de 06 (seis) anos 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.: 522640 Nr: 14670-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ueber Roberto de Carvalho - 

OAB:4754

 Vistos etc.

Homologo a desistência pugnada pela defesa.

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, bem como para que manifeste acerca do 

pedido de revogação. Após, conclusos.

 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.: 522640 Nr: 14670-07.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO MARTINS FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ueber Roberto de Carvalho - 
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OAB:4754

 Certifico que encontra-se encartado nesta folha o DVD contendo a 

audiência realizada nesta data.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 417770 Nr: 22993-06.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEINAND DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GLEINAND DO ESPÍRITO SANTO, Cpf: 

72513993268, Rg: 385793303, Filiação: Vania Maria do Espirito Santo 

Pinto, data de nascimento: 15/01/1979, brasileiro(a), natural de 

Marapanim-PA, convivente, mecânico, Telefone 65-9965-2239. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de GLEINAND DO ESPÍRITO SANTO pela 

prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 306 (EMBRIAGUEZ AO 

VOLANTE) e 309 (DIRIGIR SEM HABILITAÇÃO), da Lei n. 9.503/97, na 

forma do artigo 69 do Código Penal, ocorrido no dia 15.07.2015 (Boletim de 

Ocorrência n. 2015.200663).

Despacho/Decisão: Em análise dos autos, constato que o acusado não foi 

localizado para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem informações 

sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por edital, com 

prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de Processo 

Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 08 de junho de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 303668 Nr: 1378-96.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIEL AMARO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DANIEL AMARO DA SILVA, Cpf: 

55948553191, Rg: 837637, Filiação: Manoel Amaro da Silva e Elena Alves 

da Silva, data de nascimento: 09/05/1971, brasileiro(a), natural de 

Paracity-PR, solteiro(a), pedreiro autônomo. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de DANIEL AMARO DA SILVA pela prática, 

em tese, do crime tipificado no art. 129, §9º c/c art. 61, II, “a”, todos do 

Código Penal e art. 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente c/c art. 

61, II, “a” e “f”, ilícitos praticados na forma do art. 69, ambos do Código 

Penal, contra a vítima T.C.B.D.S.

Despacho/Decisão: Em análise dos autos, constato que o acusado não foi 

localizado para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem informações 

sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por edital, com 

prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de Processo 

Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 08 de junho de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 24 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 423070 Nr: 28741-19.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA FERNANDES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA FLAVIA FERNANDES DE OLIVEIRA, 

Filiação: Virgilina Fernandes Bom Despacho, data de nascimento: 

27/04/1994, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a). atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trara-se de DENÚNCIA ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL, em face de ANA FLÁVIA FERNANDES DE OLIVEIRA, 

pela prática do crime tipificado no Art. 163, § único, inciso III, ocorrido em 

23.11.2015, por volta das 08h00min, na Rua Pará, Bairro: CPA IV, nesta 

Capital.

Despacho/Decisão: Em análise dos autos, constato que a acusada não foi 

localizada para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem informações 

sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por edital, com 

prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de Processo 

Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 08 de junho de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 429615 Nr: 5146-54.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO KENE OLIVEIRA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): SEBASTIÃO KENE OLIVEIRA SANTANA, 

Cpf: 46039767120, Rg: 6815731, Filiação: Diva Gomes de Oliveira Santana 

e Joaquim Santana, data de nascimento: 26/02/1972, brasileiro(a), natural 

de Cáceres-MT, casado(a), lubificador, Telefone 993232376. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 
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no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de SEBASTIÃO KENE OLIVEIRA SANTANA 

pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 306 e art. 309, do 

Código de Trânsito Brasileiro, ocorrido no dia 29.11.2015 (BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA N.º 2015.355848).

Despacho/Decisão: TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃOAutos: 

5146-54.2016.8.11.0042 Parte autora: Ministério Público Parte ré: 

Sebastião Kene Oliveira SantanaData e horário: 12 de junho de 2018, às 

15 horasPRESENTESJuiz de Direito: Dr. Gerardo Humberto Alves Silva 

Junior Promotor de Justiça: Dr. Marcos Regenold Fernandes Defensor 

Público: Dr. José Naanan Khouri DELIBERAÇÕESI – Dê-se vista ao MP para 

informar o endereço do acusado. Nada mais havendo a consignar foi 

lavrado o presente termo que vai assinado pelos presentes. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de DireitoPromotor de Justiça: Defensor 

Público: TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃOAutos: 

5146-54.2016.8.11.0042 Parte autora: Ministério Público Parte ré: 

Sebastião Kene Oliveira SantanaData e horário: 12 de junho de 2018, às 

15 horasPRESENTESJuiz de Direito: Dr. Gerardo Humberto Alves Silva 

Junior Promotor de Justiça: Dr. Marcos Regenold Fernandes Defensor 

Público: Dr. José Naanan Khouri DELIBERAÇÕESI – Dê-se vista ao MP para 

informar o endereço do acusado. Nada mais havendo a consignar foi 

lavrado o presente termo que vai assinado pelos presentes. Gerardo 

Humberto Alves Silva Junior Juiz de DireitoPromotor de Justiça: Defensor 

Público:

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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 380527 Nr: 22277-13.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RICARDO DA SILVA LAURENTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO RICARDO DA SILVA 

LAURENTINO, Cpf: 73390445153, Rg: 15771083, Filiação: Paulo Magalhães 

Laurentino e Jovanil Ribeiro da Silva Laurentino, data de nascimento: 

14/02/1987, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), 

sócio-proprietario, Telefone 3666 1134. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL, em face de PAULO RICARDO DA SILVA 

LAURENTINO, pela prática do crime tipificado no art. 306 da LEI nº 

9503/97, ocorrido em 11.05.2014, por volta das 2h e 17min, em via pública 

na Av. Historiador Rubens de Mendonça, Bairro: Consil, nesta Capital.

Despacho/Decisão: I – Em análise dos autos, constato que o acusado não 

foi localizado para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem informações 

sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por edital, com 

prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de Processo 

Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 07 de maio de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 458962 Nr: 36384-91.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATHEUS YURI SUKEYOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MATHEUS YURI SUKEYOSI, Cpf: 

86644220282, Rg: 22672710, Filiação: Ana Maria Souza Sukeyosi e 

Anderson Nariaki Sukeyosi, data de nascimento: 28/06/1991, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, solteiro(a), estudante, Telefone 36641516. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO, em face de MATHEUS YURI SUKEYOSI, pela prática do crime 

tipificado no artigo 306 da Lei nº 9.503/97, ocorrido em 16.10.2016, por 

volta das 04h15min, na Av. Sebastião Oliveira, nesta capital.

Despacho/Decisão: I – Em análise dos autos, constato que o acusado não 

foi localizado para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem informações 

sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por edital, com 

prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de Processo 

Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 07 de maio de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 505827 Nr: 44822-72.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, Cpf: 

48750980904, Filiação: Maria Leda Santos de Oliveira e Paulo de Oliveira, 

data de nascimento: 11/12/1960, brasileiro(a), natural de Maringá-PR, 

casado(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL, em face de MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA, em 

virtude da prática, em tese, do fato tipificado no art. 303, caput, da Lei nº 

9.503/97, ocorrido em 25.10.2013, por volta das 19h20min, Av. Dante de 

Oliveira, Bairro: Planalto, nesta capital.

Despacho/Decisão: I – Em análise dos autos, constato que o acusado não 

foi localizado para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem informações 

sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por edital, com 

prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de Processo 

Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 07 de maio de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102396 Nr: 6981-92.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉA NASCIMENTO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANDRÉA NASCIMENTO ROCHA, Cpf: 

95331417191, Rg: 1378814-0, Filiação: Ananias de Jesus Rocha e Marly 

Souza do Nascimento, data de nascimento: 15/11/1981, brasileiro(a), 

natural de Correntina-BA, solteiro(a), comerciante, Telefone 

8403-4944/8403-4944. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia oferecida em 09/11/2012, para a 

instauração de Ação Penal Pública Incondicionada, na qual a 

Representante do Ministério Público imputa ao acusado ANDRÉA 

NASCIMENTO ROCHA a prática da conduta tipificada no Art. 129, § 9º, do 

Código Penal – lesão corporal praticada no ambiente familiar, porque na 

data de 22/10/2006, por volta das 20h00min, no estabelecimento comercial 

localizada à Rua 3400, n° 26, quadra 06, bairro Jardim Imperial I, nesta 

Capital, ofendeu a integridade física de BENEDITO LUIZ DE ASSIS, de 

quarenta e cinco (45) anos de idade, com quem convive maritalmente, 

sendo a vítima agredida no rosto e em várias partes do corpo, vindo a 

causar as lesões corporais descritas no Laudo Pericial de fls. 12/15.

Despacho/Decisão: I – Em análise dos autos, constato que o acusado não 

foi localizado para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem informações 

sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por edital, com 

prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de Processo 

Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 07 de maio de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 24 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 442497 Nr: 19173-42.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO HENRIQUE ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO HENRIQUE ROSA DOS 

SANTOS, Cpf: 04287833171, Rg: 2093715-6, Filiação: João da Silva 

Santos e Eloide Rosa da Silva, data de nascimento: 22/09/1993, 

brasileiro(a), solteiro(a), servente, Telefone 9956-2063/92576945. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de ROBERTO HENRIQUE ROSA DOS 

SANTOS pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 12 da Lei n.º 

10.826/03, ocorrido no dia 31.03.2016 (Boletim de Ocorrência nº 

2016.108539).

Despacho/Decisão: I – Em análise dos autos, constato que o acusado não 

foi localizado para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem informações 

sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por edital, com 

prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de Processo 

Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 07 de maio de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 367354 Nr: 7373-85.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOENIL DA SILVA PINHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOENIL DA SILVA PINHEIRO, Cpf: 

57039720191, Rg: 18503942, Filiação: Sebastião Alves Pinheiro e Doralice 

Pereira da Silva, data de nascimento: 07/05/1980, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, convivente, moto-taxi, Telefone 9218-3202. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia distribuída em 10/09/2014 para a 

instauração de Ação Penal Pública Incondicionada, na qual a 

Representante do Ministério Público imputa ao acusado JOENIL DA SILVA 

PINHEIRO a prática da conduta tipificada no Art. 306 da lei n. 9503/97 e 

Art. 329 do CP., na forma do art. 69 do Código Penal – Embriaguez ao 

volante e Ameaça, porque em data de 04/01/2014, por volta das 17h30min, 

na Rodovia Emanuel Pinheiro, próximo ao Supermercado Atacadão, bairro 

Jardim Florianópolis, nesta Capital, conduzia o veiculo automotor 

Toyota/Hilux, cor prata, placas NGA-4160, em via pública, em visível 

estado de embriaguez, sob influência de álcool, a guarnição da Policia 

Militar realizava policiamento de orientação ao trânsito, ocasião em que o 

Acusado se aproximou com a sua motocicleta, passou a obstruir e a 

perturbar o serviço do Policial, na abordagem percebendo sinais de 

embriaguez, foi dado voz de prisão ao Acusado instante em que o mesmo 

passou a desacatar e a proferir ameaças a guarnição, dizendo que seria 

parente de Policiais e que teria familiares influentes, tendo sido convidado 

pelos Policiais Militares que o abordaram a se submeter ao teste de 

alcoolemia (bafômetro), porém, o Acusado se recusou, tendo sido o seu 

estado inebriante constatado de pronto pelos Policiais, pois apresentava 

odor de etílico no hálito, olhos vermelhos, desordem nas vestes, 

agressividade, arrogância, ironia, falante, dispersão, não sabe data e 

hora, não lembra dos atos cometidos, dificuldade no equilíbrio, fala 

alterada e se recusou a realizar o teste, exames ou pericias que 

permitiriam certificar o seu estado quanto a alteração psicomotora, razão 

pela qual realizaram a prisão em flagrante. O Acusado foi colocado em 

liberdade pela Autoridade Policial, após a lavratura do Auto de Prisão em 

Flagrante mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 

1.448,00 (fls. 47), fls. 05/07.

Despacho/Decisão: I – Em análise dos autos, constato que o acusado não 

foi localizado para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem informações 

sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por edital, com 

prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de Processo 

Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 07 de maio de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz de Direito
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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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 24 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 505830 Nr: 44825-27.2017.811.0042

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO BATISTA DA SILVA, Cpf: 

98480073187, Rg: 14303329, Filiação: Maria da Fe Silva, data de 

nascimento: 02/06/1983, brasileiro(a), natural de Rio Branco-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-de de DENÚNCIA ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL, em face de JOÃO BATISTA DA SILVA, já 

devidamente qualificado, pela prática, em tese, do delito presvisto no art. 

150, "caput", do Código Penal Brasileiro.

Despacho/Decisão: I – Em análise dos autos, constato que o acusado não 

foi localizado para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem informações 

sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por edital, com 

prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de Processo 

Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 07 de maio de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 24 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 365086 Nr: 4867-39.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CRISTIANE DA COSTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANA CRISTIANE DA COSTA PEREIRA, 

Cpf: 02552545122, Rg: 1.977.948-8, Filiação: Amadeu Pereira de Souza e 

Tomazia Paz da Costa, data de nascimento: 31/12/1989, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), Telefone 9295-5312. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia distribuída em 17/12/2014 para a 

instauração de Ação Penal Pública Incondicionada, na qual a 

Representante do Ministério Público imputa a acusada ANA CRISTINA DA 

COSTA PEREIRA a prática da conduta tipificada no Art. 129,§ 9º, do 

Código Penal – lesão corporal praticada no ambiente familiar, porque em 

data de 25/08/2013, por volta das 23h30, na Rua Benedito Antonio, nº 130, 

bairro Pascoal Ramos, nesta Capital, ofendeu a integridade física da vítima 

E. D. P. D. A. (sua filha de 07 anos de idade à época), consta que na data 

dos fatos, a vítima foi agredida fisicamente pela Acusada(sua genitora), 

no braço e na cabeça, como consta no Laudo Pericial de nº 

1.9067.2.2013.48981-01, fls.19/21v. No dia dos fatos a Acusada chegou 

na residência durante a madrugada e acordou a Vítima querendo saber de 

umas roupinhas de bebe, e, de posse de uma vassoura passou a agredir 

a Vítima, pois pensou que ela tinha dado as roupinhas para uma pessoa 

que estava grávida e oportunamente ameaçou de esquentar uma faca 

para matar a Vítima., fls. 05/07.

Despacho/Decisão: I – Em análise dos autos, constato que o acusado não 

foi localizado para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem informações 

sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por edital, com 

prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de Processo 

Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 07 de maio de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 24 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403527 Nr: 7935-60.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DANTES DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): FLAVIO DANTES DE LIRA, Cpf: 

00116499176, Rg: 14930480, Filiação: Rita Dantes de Lira e João Gomes 

da Silva, data de nascimento: 09/09/1983, brasileiro(a), natural de Brejo do 

Cruz-PB, convivente, aux. de escritorio, Telefone 65 9312-6299. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia distribuída em 07/05/2015, fls. 

05/07, para a instauração de Ação Penal Pública Incondicionada, na qual a 

Representante do Ministério Público imputa ao acusado FLAVIO DANTES 

DE LIRA a prática da conduta tipificada no Art. 306 da Lei nº 9.503/97 – 

embriaguez ao volante, porque em data de 06/12/2014, por volta das 

20h20min, na Avenida Jockey Club, bairro Jardim Jokey Club, nesta 

Capital, conduzindo uma motocicleta HONDA/CG 150 FAN, cor preta, placa 

OBH-2715, em via pública, em visível estado de embriaguez tendo sido 

submetido ao teste de alcoolemia (bafômetro), que constatou a presença 

de 0,66 mg/L de álcool por litro de ar expelido por seus pulmões, fls.17. O 

Acusado foi colocado em liberdade pela Autoridade Policial, após a 

lavratura do Auto de Prisão em Flagrante mediante o pagamento de fiança 

arbitrada no valor de R$ 724,00 (fls. 20).

Despacho/Decisão: I – Em análise dos autos, constato que o acusado não 

foi localizado para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem informações 

sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por edital, com 

prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de Processo 

Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 07 de maio de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 24 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403228 Nr: 7560-59.2015.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ARLINDO DIAS DA SILVA, Cpf: 

42039924191, Rg: 2556022, Filiação: Ricardina da Cruz Silva e Florindo 

Dias da Silva, data de nascimento: 22/07/1963, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), pintor, Telefone 9302-4854. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia distribuída em 22/05/2015 para a 

instauração de Ação Penal Pública Incondicionada, na qual a 

Representante do Ministério Público imputa ao acusado ARLINDO DIAS DA 

SILVA à prática da conduta tipificada no Art. 306 da Lei nº 9.503/97 – 

embriaguez ao volante, porque em data de 15/11/2014, por volta das 

22h30min, na Avenida Dante Martins de Oliveira, bairro Novo Horizonte, 

nesta Capital, conduzindo um veículo automotor FORD/CORCEL II, cor 

vermelha, placa JZJ-3710, em via pública, sob influência de álcool, em 

rondas, Policiais Militares foram acionados para atender uma ocorrência 

de acidente de trânsito, chegando ao local constatou que o denunciado 

havia abalroado o veículo GM/CRUZE, cor branca, placa OBG-1701, tendo 

como vítima Reges Prates Lemes, diante dos fatos os Policiais Militares 

efetuaram buscas e localizou o Acusado, procedendo a abordagem 

visualizou que o Acusado apresentava sinais visíveis de embriaguez, 

tendo sido convidado a se submeter ao teste de alcoolemia (bafômetro), 

se recusou a realizar o teste, onde foi constatado que o Acusado 

apresentava, olhos vermelhos, sonolência, odor de álcool no hálito, 

dispersão, sabe onde esta, não sabe seu endereço, lembra dos atos 

cometidos, razão pela qual realizaram a prisão em flagrante. O Acusado 

foi colocado em liberdade pela Autoridade Policial, após a lavratura do 

Auto de Prisão em Flagrante mediante o pagamento de fiança arbitrada no 

valor de R$ 724,00 (fls. 18), fls. 05/07.

Despacho/Decisão: I – Em análise dos autos, constato que o acusado não 

foi localizado para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem informações 

sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por edital, com 

prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de Processo 

Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 07 de maio de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 24 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 430582 Nr: 6246-44.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANILSON MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JANILSON MOREIRA DOS SANTOS, Cpf: 

48668257153, Rg: 709.408, Filiação: João Moreira dos Santos e Manoela 

Gonzaga dos Santos, data de nascimento: 25/11/1972, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, casado(a), pedreiro, Telefone 65 9261 9886. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de JANILSON MOREIRA DOS SANTOS pela 

prática, em tese, do crime tipificado no art. 306 da lei nº 9.503/97, ocorrido 

no dia 24.01.2016 (BOLETIM DE OCORRÊNCIA DA POLICIA RODOVIÁRIA 

FEDERAL Nº C2151581160124175046).

Despacho/Decisão: I – Em análise dos autos, constato que o acusado não 

foi localizado para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem informações 

sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por edital, com 

prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de Processo 

Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 07 de maio de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 24 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 422356 Nr: 27990-32.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONISIO DE JESUS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DIONISIO DE JESUS GOMES, Cpf: 

72373245191, Rg: 20237375, Filiação: João Gomes e Florentina de Jesus 

Gomes, data de nascimento: 21/08/1983, brasileiro(a), natural de Alto 

Araguaia-MT, solteiro(a), churrasqueiro, Telefone 65-9608-3087. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de DIONISIO DE JESUS GOMES pela prática, 

em tese, do crime tipificado no art. 306 da Lei n. 9.503/97, ocorrido no dia 

02.11.2015 (Boletim de Ocorrência n. 2015.326307).

Despacho/Decisão: Vistos.1. Diante da manifestação do Ministério Publico 

de fls. (69/70), defiro o pedido quanto à nova tentativa de citação do 

acusado.2. Depreque-se a audiência destinada ao oferecimento da 

proposta de suspensão condicional do processo ao acusado, sob as 

condições de praxe do Juízo deprecado, homologação em caso de 

aceitação e fiscalização das condições impostas.3. Cite-se para 

responder(m) por escrito à acusação, no prazo de 10 (dez) dias, os quais 

serão contados a partir da audiência de proposta do sursis processual a 

ser designada pelo Juízo do domicilio do réu.4. No mandado de citação 

deverá constar a obrigatoriedade do Oficial de Justiça indagar ao acusado 

se ele pretende constituir advogado ou se o Juiz deve nomear lhe um 

Defensor Público para patrocinar a sua defesa e, neste caso, as razões 

pelas quais não tem (têm) a intenção de contratar defensor (art. 1373, § 

3º da CNGC).5. Ás providencia.

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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 24 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 407155 Nr: 11767-04.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO NEY SILVA SOUSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROBERTO NEY SILVA SOUSA, Rg: 

24981494, Filiação: Marivan Silva Sousa e Adão Luz Souza, data de 

nascimento: 09/09/1982, brasileiro(a), natural de São Félix do 

Araguaia-MT, solteiro(a), motorista. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia distribuída em 29/07/2015 para a 

instauração de Ação Penal Pública Incondicionada, na qual a 

Representante do Ministério Público imputa ao acusado ROBERTO NEY 

SILVA SOUSA a prática da conduta tipificada no Art. 306 da Lei n. 

9503/97– Embriaguez ao volante, porque em data de 03/04/2015, por volta 

das 13h00min, na BR 364, KM 387, nesta Capital, conduzia um veiculo 

automotor Scania/G 380, cor branca, placas BAN-4960, em via pública, em 

visível estado de embriaguez tendo sido submetido ao teste de alcoolemia 

(bafômetro), que constatou a presença de 0,716 mg/l de álcool por litro de 

ar expelido por seus pulmões, fls.24, razão pela qual realizaram a Prisão 

em Flagrante. O Acusado foi colocado em liberdade pela Autoridade 

Policial, após a lavratura do Auto de Prisão em Flagrante mediante o 

pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 788,00 (fls. 33), fls. 04/06.

Despacho/Decisão: Vistos.1. Depreque-se citação e a realização da 

audiência destinada ao oferecimento da proposta de suspensão 

condicional do processo ao acusado, sob as condições de praxe do Juízo 

deprecado, homologação em caso de aceitação e fiscalização das 

condições impostas.2. Caso infrutífero, retornem-me os autos em 

conclusos.3. Às providências

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 24 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 487476 Nr: 27027-53.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVINO PEREIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOVINO PEREIRA RAMOS, Cpf: 

45152284120, Rg: 18321305, Filiação: Brasiliana Pereira Ramos, data de 

nascimento: 07/02/1964, brasileiro(a), natural de Santa Tereza de 

Goiás-GO, casado(a), motorista, Telefone 993144332. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO, em face de JOVINO PEREIRA RAMOS, pela prática do crime 

tipificado no artigo 302, caput, daLei nº 9.503/97.

Despacho/Decisão: Em análise dos autos, constato que o acusado não foi 

localizado para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem informações 

sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por edital, com 

prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de Processo 

Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 08 de junho de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 24 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 458755 Nr: 36153-64.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX WILLIAN SANTANA DE SENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MAX WILLIAN SANTANA DE SENA, Cpf: 

02836013109, Rg: 1638383-4, Filiação: Edezio Benedito de Sena e Cleuza 

de Jesus Santana, data de nascimento: 28/07/1988, brasileiro(a), natural 

de Cuiaba-MT, convivente, serv. gerais, Telefone 65-9273-2775. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL, em face de MAX WILLIAN SANTANA DE SENA, pela 

prática do crime tipificado no artigo163, § único, inciso III, do Código Penal, 

ocorridos em 06.05.2016 (Boletim de Ocorrência PM. nº 152639/2016/MT).

Despacho/Decisão: Vistos.1. Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para 

responder(m) por escrito à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.2. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 05, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).3. No mandado de citação deverá constar a obrigatoriedade 

do Oficial de Justiça indagar ao acusado se ele pretende constituir 

advogado ou se o Juiz deve nomear lhe um Defensor Público para 

patrocinar a sua defesa e, neste caso, as razões pelas quais não tem 

(têm) a intenção de contratar defensor (art. 1373, § 3º da CNGC).4. Não 

apresentada resposta no prazo legal, ou se o acusado, citado, não 

constituir defensor, encaminhem-se os autos à douta Defensoria Pública 

Estadual para oferecê-la no prazo de 10 (dez) dias.5. Junte-se aos autos 

informações sobre os antecedentes do acusado constantes no Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC).6. Apresentada resposta, 

venham-me conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do CPP.

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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 24 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 360178 Nr: 22884-60.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTON PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WELTON PEREIRA DE SOUZA, Cpf: 

69833176100, Rg: 12406686, Filiação: Valter Pereira de Souza e Ozélia 

Amâncio de Matos, data de nascimento: 28/02/1984, brasileiro(a), natural 

de Nortelândia-MT, convivente, pedreiro, Telefone 9271-4801. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 
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apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL, em face de WELTON PEREIRA DE SOUZA, pela 

prática dos crimes tipificados nos artigos 306 e 309, ambos da Lei nº 

9.503/97, na forma do artigo 69 do Código Penal.

Despacho/Decisão: Vistos.1. RECEBO a denúncia em desfavor do 

denunciado, pois não verificados nenhum dos casos de rejeição liminar 

previstos no art. 395 do CPP.2. Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para 

responder(m) por escrito à acusação, no prazo de 10 (dez) dias.3. Na 

resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo que 

interesse a sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 05, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário (CPP, art. 

396-A, caput).4. No mandado de citação deverá constar a obrigatoriedade 

do Oficial de Justiça indagar ao acusado se ele pretende constituir 

advogado ou se o Juiz deve nomear-lhe um Defensor Público para 

patrocinar a sua defesa e, neste caso, as razões pelas quais não tem 

(têm) a intenção de contratar defensor (item 7.5.1.4 da CNGC).5. Não 

apresentada resposta no prazo legal, ou se o) acusado, citado, não 

constituir defensor, encaminhem-se os autos à douta Defensoria Pública 

Estadual para oferecê-la no prazo de 10 (dez) dias.6. Junte-se aos autos 

informações sobre os antecedentes do acusado constantes no Sistema 

Nacional de Informações Criminais (SINIC).7. Apresentada resposta, 

venham-me conclusos para os fins do art. 397 ou 399 do CPP.Cuiabá, 16 

de Dezembro de 2016.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 24 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 373389 Nr: 14457-40.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMES SOARES CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAMES SOARES CAVALCANTE, Cpf: 

95806156168, Rg: 2145661-5, Filiação: Emival Alves Cavalcante e Eva 

Alves Soares, data de nascimento: 30/11/1982, brasileiro(a), natural de 

Ribeirão Cascalheira-MT, convivente, serviços gerais, Telefone 

65-3661-2612. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia distribuída em 05/11/2014 para a 

instauração de Ação Penal Pública Incondicionada, na qual a 

Representante do Ministério Público imputa ao acusado JAMES SOARES 

CAVALCANTE a prática da conduta tipificada no Art. 306 da Lei nº 

9.503/97 – embriaguez ao volante, porque em data de 16/02/2014, por 

volta das 23h01min, na Rua 54, quadra 224, bairro Pedra 90, nesta Capital, 

conduzia veiculo automotor Ford/KA, cor branca, placas NCF-2919, em via 

pública, em visível estado de embriaguez, a guarnição da Policia Militar foi 

acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica na referida 

residência, ao chegarem ao local e entrarem em contato com as partes 

envolvidas na ocorrência e constatando a veracidade dos fatos, os 

Policiais foram surpreendidos pelo veiculo Ford/Ka, onde o Acusado 

estaria realizando direção perigosa, na abordagem constataram que 

apresentava sinais visíveis de embriaguez, atrapalhando o serviço da 

guarnição Policial, o Acusado pois apresentava odor etílico no hálito, razão 

pela qual realizaram a prisão em flagrante, fls.20/20v., fls. 05/07. O 

Acusado foi colocado em liberdade pela Autoridade Policial, após a 

lavratura do Auto de Prisão em Flagrante mediante o pagamento de fiança 

arbitrada no valor de R$ 724,00 (fls. 49).

Despacho/Decisão: VISTOS.DEFIRO o requerimento Ministerial de fls. 

77/77vEXPEÇA-SE CARTA PRECATÓRIA AO JUÍZO DA COMARCA DE 

RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT, com a finalidade de CITAR, pessoalmente, o 

acusado JAMES SOARES CAVALCANTE, no endereço RUA NATAL, N. 

398, BAIRRO SETOR 05 DE MAIO, RIBEIRÃO CASCALHEIRA/MT, para, no 

prazo de 10 (dez) dias, apresentar Defesa Preliminar, por escrito, 

salientando no Mandado que não sendo apresentada a resposta no prazo 

legal, ou se o acusado, citado, não constituir defensor, ser-lhe-á nomeado 

Defensor Público, com fundamento no art. 396-A, § 2.º, 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 

PROVIDÊNCIAS.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 24 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 480232 Nr: 20029-69.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS VINICIUS NORONHA DE OLIVEIRA 

CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCOS VINICIUS NORONHA DE 

OLIVEIRA CRUZ, Cpf: 03493291175, Rg: 20495269, Filiação: Nivia Nalva 

Noronha de Oliveira e Onildo Cruz Filho, data de nascimento: 07/07/1992, 

brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), técnico em meio ambiente, 

Telefone 65 9 9651-9888. atualmente em local incerto e não sabido

Despacho/Decisão: I – Em análise dos autos, constato que o acusado não 

foi localizado para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem informações 

sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por edital, com 

prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de Processo 

Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 07 de maio de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL, em face de MARCOS VINÍCIUS NORONHA DE 

OLIVEIRA CRUZ, pela prática do crime tipificado no artigo 306 da Lei nº 

9.503/97.

Cuiabá, 24 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 357292 Nr: 19374-39.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDIR DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): AUDIR DE ARAUJO, Rg: 1178925, 
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Filiação: Luiz Ferreira de Araujo e Dalva Rosa de Araujo, data de 

nascimento: 10/04/1978, brasileiro(a), natural de Juara-MT, solteiro(a), 

pedreiro, Telefone 65 9926-8414. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de denúncia distribuída em 25/06/2014 para a 

instauração de Ação Penal Pública Incondicionada, na qual a 

Representante do Ministério Público imputa ao acusado AUDIR DE ARAÚJO 

a prática da conduta tipificada no Art. 306 da Lei nº 9.503/97 – embriaguez 

ao volante, porque em data de 08/10/2013, por volta das 00h11min, na 

Rodovia Emanuel Pinheiro, nesta Capital, conduzia o veículo VW Gol, cor 

cinza, placas DFO-4564, em visível estado de embriaguez, tendo sido 

submetido ao teste de alcoolemia (bafômetro), que constatou a presença 

de 0,79 mg/L de álcool por litro de ar expelido por seus pulmões. O 

Acusado foi colocado em liberdade em 14/01/201, conforme consulta 

realizada no Sistema Apolo, em cumprimento à decisão que concedeu a 

liberdade provisória sem fiança, proferida por este Juízo em 11/10/2013, 

nos autos da Comunicação de Prisão em Flagrante n. 18473-71/2013, fls. 

05/07.

Despacho/Decisão: I – Em análise dos autos, constato que o acusado não 

foi localizado para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem informações 

sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por edital, com 

prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de Processo 

Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 07 de maio de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 24 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 369312 Nr: 9640-30.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO MELO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENIVALDO MELO DE OLIVEIRA, Cpf: 

86968076187, Rg: 11349964, Filiação: Jesuino de Oliveira e Francisca 

Maria de Melo Oliveira, data de nascimento: 25/05/1979, brasileiro(a), 

natural de Cáceres-MT, convivente, ag. de vendas, Telefone 9979-0463. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA oferecida pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL em face de GENIVALDO MELO DE OLIVEIRA pela 

prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 302, § 1º, Inc. IV, art. 303, 

parágrafo único, e art. 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, 

ocorridos no dia 03.01.2014 (Boletim de Ocorrência n.º 2014.2579).

Despacho/Decisão: I – Em análise dos autos, constato que o acusado não 

foi localizado para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem informações 

sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por edital, com 

prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de Processo 

Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 07 de maio de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 435702 Nr: 11942-61.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MOREIRA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAULO MOREIRA DO AMARAL, Cpf: 

40516393120, Rg: 0548694-7, Filiação: Leodete Moreira do Amaral e Ilda 

Donato de Souza Amaral, data de nascimento: 04/06/1966, brasileiro(a), 

natural de Rondonópolis-MT, convivente, pintor, Telefone 8438-5179. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: CITAÇÃO DO (A, S) ACUSADO, acima qualificado (a, s) para 

apresentar a sua resposta à acusação, por escrito, por meio de 

Advogado, no prazo de 10 (dez) dias, não sendo apresentada a resposta 

no prazo legal, ou se o acusado não constituir defensor, ser-lhe-á 

nomeado Defensor Público (art. 396-A, § 2°, Código de Processo Penal).

Resumo da Inicial: Trata-se de DENÚNCIA ofertada pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL, em face de PAULO MOREIRA DO AMARAL, pela 

prática do crime tipificado no Artigo 163, § único, inciso III do Código Penal.

Despacho/Decisão: I – Em análise dos autos, constato que o acusado não 

foi localizado para citação pessoal. Aliado a isso, inexistem informações 

sobre o seu atual endereço.Posto isso, efetive a citação por edital, com 

prazo de 15 dias, conforme prevê o artigo 361 do Código de Processo 

Penal.II – Dê-se ciência ao Ministério Público.Cuiabá/MT, 07 de maio de 

2018.Gerardo Humberto Alves Silva JuniorJuiz 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, RITA DE CASSIA 

GUEDES TAQUES, digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 480257 Nr: 20054-82.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALCILEI MOREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO BATISTELLA - 

OAB:9155/MT

 I – Junte aos autos certidão de antecedentes criminais atualizada.

II – Em decorrência da participação deste magistrado no 6º Congresso 

Brasileiro Médico e Jurídico na cidade de Vitória-ES redesigno a audiência 

de suspensão condicional do processo para o dia 22.10.2018 às 

14h00min.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 24 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.: 407981 Nr: 12617-58.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BENEDITO QUERINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERI GARCIA ARAÚJO FILHO - 

OAB:OAB/MT 22.686

 I – Junte aos autos certidão de antecedentes criminais atualizada.

II – Em decorrência da participação deste magistrado no 6º Congresso 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 283 de 487



Brasileiro Médico e Jurídico na cidade de Vitória-ES redesigno a audiência 

de suspensão condicional do processo para o dia 22.10.2018 às 

14h00min.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 24 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.: 487488 Nr: 27039-67.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLO DA SILVA MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIO LUCAS DI PIETRO 

MAIDANA - OAB:23541, OTACÍLIO PERON - OAB:3684-A

 I – Junte aos autos certidão de antecedentes criminais atualizada.

II – Em decorrência da participação deste magistrado no 6º Congresso 

Brasileiro Médico e Jurídico na cidade de Vitória-ES redesigno a audiência 

de suspensão condicional do processo para o dia 22.10.2018 às 

14h00min.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 24 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.: 511114 Nr: 3763-70.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEYSON DIEGO MORAES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:18790/MT

 I – Junte aos autos certidão de antecedentes criminais atualizada.

II – Em decorrência da participação deste magistrado no 6º Congresso 

Brasileiro Médico e Jurídico na cidade de Vitória-ES redesigno a audiência 

de suspensão condicional do processo para o dia 22.10.2018 às 

14h00min.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 24 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.: 500530 Nr: 39535-31.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE MELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO MOTTA 

SOARES - OAB:15384

 I – Junte aos autos certidão de antecedentes criminais atualizada.

II – Em decorrência da participação deste magistrado no 6º Congresso 

Brasileiro Médico e Jurídico na cidade de Vitória-ES redesigno a audiência 

de suspensão condicional do processo para o dia 22.10.2018 às 

14h00min.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 159004 Nr: 6356-53.2010.811.0042

 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): MANOEL SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: David Clemente Rudy - 

OAB:14787

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a ausência do réu, advogado e da testemunha Nivaldo, 

prejudicado o ato, presumindo-se o desinteresse da defesa na oitiva da 

referida testemunha, diante da ausência do causídico.

 Abra-se vista ao Ministério Público para testemunha Queila (certidões de 

fls. 815/820 e 821).

Intime a defesa para, no prazo de 5 dias, manifestar interesse quanto a 

oitiva das testemunhas Queila (certidões de fls. 815/820 e 821) e Ângelo 

(certidões de fls. 821 e 811), indicando endereço atualizado em caso 

positivo.

 Diante da certidão de fl. 821 e 822, depreque-se a oitiva da testemunha 

Eneias à Comarca de Aripuanã.

 Requisitem-se informações ao Comando Geral quanto a ausência do réu 

que foi devidamente requisitado.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 151275 Nr: 17042-41.2009.811.0042

 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): CÍCERO MARQUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/

 VISTOS ETC.

Tendo em vista a suspeição firmada pela TEN CEL Vivian, excluo a 

referida juíza militar do Conselho de Justiça, elevo a juíza militar suplente 

TEN CEL PM Grasielle Paes Silva Bugalho a condição de titular e procedo 

ao sorteio de mais um juiz militar suplente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 151275 Nr: 17042-41.2009.811.0042

 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): CÍCERO MARQUES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B/

 VISTOS ETC.

INDEFIRO o pedido da defesa para que o réu seja interrogado após a oitiva 

da testemunha Marcio, já que a expedição de missiva não suspende a 

instrução criminal, conforme art. 359 §1º do CPPM.

 Expeça-se precatória para oitiva da testemunha Marcio Oliveira dos 

Santos, observando os quesitos acima e os de fls. 390/391.

Ademais, 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 Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 406533 Nr: 11125-31.2015.811.0042
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBSON DOS SANTOS CORONEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM KHALIL - OAB:6487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, na pessoa de seu patrono, 

para no prazo de 15 dias, manifestar quanto aos esclarecimentos e 

documentos apresentados pela Corregedoria dos Bombeiros Militares 

(Ref: 75).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 502837 Nr: 41861-61.2017.811.0042

 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): JOAO ARLINDO DE SOUZA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:11230-B

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, na pessoa do seu 

advogado, da decisão (Ref:4) que segue transcrito: "VISTOS ETC.(....). II. 

A ação penal será processada perante o CONSELHO PERMANENTE DE 

JUSTIÇA. III. Proceda-se ao necessário para CITAÇÃO do(a,s) 

acusado(a,s). Sendo o caso, requisite-se o(a,s) acusado(a,s) na forma 

da lei para que compareça(m) pessoalmente na Secretaria desta Vara 

Militar a fim de ser(em) citado(a,s). No momento da citação o(a,s) 

acusado(a,s) deverá(ão) indicar defensor constituído ou manifestar o 

desejo de ser(em) assistido(a,s) pela Defensoria Pública, devendo a 

Gestora Judicial e/ou Oficial de Justiça ao lavrar a certidão de citação, 

sempre que possível, indicar os motivos pelos quais o(a,s) acusado(a,s) 

não tenciona(m) contratar defensor. IV. INDEFIRO o pleito solicitado pelo 

Ministério Público no item I da cota que acompanha a denúncia, pois não foi 

comprovada a impossibilidade do próprio Parquet fazê-lo (art. 1.373, II, da 

CNGC Judicial 4ª Edição) e ao compulsar o caderno investigativo não se 

infere existente ofício solicitando as informações de antecedentes.(...) VII. 

DESIGNO sessão de instrução para oitiva das testemunhas arroladas pela 

acusação para o dia 13.09.2018, às 15h. VIII. Desde já faculto à defesa, a 

partir da intimação desta até 48 horas após a sessão de instrução, opor 

as exceções a que se refere o art. 407 do CPPM. O Ministério Público, 

igualmente, poderá opor exceções na forma do art. 408 do CPPM.(...) X. 

Intimem-se. XI. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 502837 Nr: 41861-61.2017.811.0042

 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): JOAO ARLINDO DE SOUZA NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANDERLEI SILVERIO 

PEREIRA - OAB:11230-B

 VISTOS ETC.I. Havendo nos autos material probatório mínimo e 

potencialmente apto a deflagrar a persecução penal, RECEBO A 

DENÚNCIA oferecida pelo Ministério Público contra o(a,s) acusado(a,s), 

uma vez que preenchidos os requisitos do artigo 77 do Código de 

Processo Penal Militar (CPPM) e inocorrentes as hipóteses do artigo 78 do 

mesmo Codex.II. A ação penal será processada perante o CONSELHO 

PERMANENTE DE JUSTIÇA.III. Proceda-se ao necessário para CITAÇÃO 

do(a,s) acusado(a,s). (...) .VII. DESIGNO sessão de instrução para oitiva 

das testemunhas arroladas pela acusação para o dia 13.09.2018, às 15h.

(...) .IX. Com relação à proposta de transação penal ofertada pelo 

Ministério Público em favor do denunciado, não obstante posicionamento 

anterior, em face do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, 

de que é inaplicável ao processo-crime militar a Lei dos Juizados Especiais 

(Lei n. 9.099/95), conforme julgados abaixo colacionados, revejo o 

entendimento e determino a citação do acusado para responder à ação 

penal. (...) )X. Intimem-se.XI. Às providências.

12ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107339 Nr: 11767-82.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSÉ PEREIRA DA SILVA, Filiação: Maria 

Izabel Pereira da Silva, data de nascimento: 22/03/1960, brasileiro(a), 

natural de Guarai-TO, convivente, artesão. 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: (...) Assim, diante do erro material constatado, acolho o pleito 

da defesa para retificar a parte dispositiva da decisão de fls.144/149, 

excluindo, por conseguinte, a qualificadora apontada e PRONUNCIAR, com 

fundamento no artigo 413, do Código de Processo Penal, o acusado José 

Pereira da Silva, vulgo “Goiano”, como incurso no art.121, caput, na forma 

do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a fim de que seja 

oportunamente submetido ao julgamento do Egrégio Tribunal do Júri desta 

Comarca, em decorrência da acusação.(...)

 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, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 23 de julho de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 434968 Nr: 11148-40.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WISNEY CARTAXO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO DA SILVA 

SERRANO - OAB:5341

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para manifestar quanto à cota 

ministerial de fls. 469.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 531121 Nr: 22896-98.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YGOR FELIPE DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3.523-A/MT

 Código:531121

Vistos, etc...

Em razão da distribuição desta missiva a este juízo, designo o dia 

09/08/2018 às 16h00min para o cumprimento do deprecado.

Expeça-se o necessário para a realização do ato, inclusive requisição de 

preso(s) e testemunha(s) se for o caso.

Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustação do ato, 

intime-se via DJE, consignando que a ausência injustificada importará na 

aplicação da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal e 

nomeação da Defensoria Pública para o ato, a qual deverá também ser 

cientificada.
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Encaminhe-se cópia desta decisão ao juízo deprecante para ciência da 

audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 339145 Nr: 20855-71.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APRIGIO SILVA LOPES, EVERTON ALMEIDA 

DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL - OAB:

 Autos Código 339145

 Vistos,

Trata-se de apreciar denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em 

face de Aprigio Silva Lopes e Everton Almeida de Arruda, vulgo “Pingo”, 

pela prática da conduta tipificada no art. 121, § 2°, incisos II e IV, na forma 

do art. 29, ambos do Código Penal.

 Compulsando os autos, verifiquei que os denunciados já foram 

processados e julgados no âmbito da competência deste Juízo nos autos 

cód. 329531 pelos mesmos fatos e vítima, de modo que já foram 

pronunciados pelo crime a eles imputados, encontrando-se os referidos 

autos pendentes de ciência dos acusados dos termos daquela decisão.

 Diante desta constatação e sob o manto do Princípio do Ne bis in Idem 

determino o arquivamento destes autos a fim de evitar a duplicidade de 

processos que versam sobre os mesmos fatos.

 Ciência ao Ministério Público e à Autoridade Policial.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 05 de junho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 132837 Nr: 18470-58.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DIAS DO NASCIMENTO FILHO, 

JOÃO GOMES DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR ROSA GOMES - 

OAB:11390/MT, CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - OAB:7527/MT, 

HALISON RODRIGUES DE BRITO - OAB:15.356/E, HALISON RODRIGUES 

DE BRITO - OAB:22.355/O, HELIO CASELO BRANCO O. JUNIOR - 

OAB:13555, RAFAEL ROBSON ANDRADE DO CARMO - OAB:23119

 EDITAL

PRAZO 5 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO GOMES DE CARVALHO, Rg: 

1812313-9, Filiação: Vitorino Gomes de Carvalho e Margarida Gomes de 

Oliveira, data de nascimento: 10/11/1969, brasileiro(a), natural de 

Cáceres-MT, casado(a), caseiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Notificar o acusado JOÃO GOMES DE CARVALHO, acima 

qualificado, para ciência da inércia de seu advogado Dr. Rafael Robson 

Andrade de Carmo- OAB/MT 23119, bem como para, no prazo de 05 dias 

outro constituir ou se manifestar nos autos se deseja a nomeação da 

defensoria publica para dar continuiade no patrocinio de sua causa.

Despacho/Decisão: “Vistos, etc. I – Homologo a desistência da 

testemunha, ora manifestada pelo Ministério Público (ocorrência 3). II - Não 

havendo mais testemunhas a inquirir e interrogado o réu, DECLARO 

encerrada a instrução probatória e DETERMINO seja dada vista dos autos, 

às partes, para apresentação das alegações derradeiras, em forma de 

memoriais, conforme requerido (ocorrência 5).III – Após, voltem conclusos 

para a decisão devida.

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, Sandra Santini Veber, 

digitei.

Cuiabá, 22 de março de 2018

Ana Flávia Marcelino de Barros Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 422993 Nr: 28660-70.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR FERREIRA DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BATISTA FILHO - 

OAB:13696-A/MT

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para informar o endereço 

atualizado do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 405490 Nr: 10031-48.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIL RENE FIGUEIREDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMILA ANDRETTY - 

OAB:17634

 Código: 405490

Vistos etc;

Ante a manifestação pelo Ministério Público à fl. 272, designo o dia 16 de 

Agosto de 2018, às 17h, 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 e à Defensoria.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 09 de Julho de 2018.

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 321973 Nr: 1056-42.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEBIADES TEIXEIRA DA COSTA, PAULO 

FABIANE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, JORGE LUIZ BERNARDO 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 14.871

 “Vistos, etc.

 I-Dê-se vistas dos autos ao Ministério Público para manifestação acerca 

das testemunhas faltantes, como requerido. Em seguida, as defesas pra 

manifestação quanto aos atuais endereços dos acusados.

II- Após, conclusos para ulteriores deliberações.

 III- Cumpra-se."

Flávio Miraglia Fernandes

Juiz(a) de Direito

13ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 375542 Nr: 16822-67.2014.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIAS ROSA NERES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIAS ROSA NERES, Cpf: 02192787170, 

Rg: 1927921-3, Filiação: Ester Rosa Coelho e Sindoval José Neres, data de 

nascimento: 14/04/1986, brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, 

convivente, motorista, Telefone 66-9225-4032. 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. PARA QUE TOME CIÊNCIA DO INTEIRO TEOR DA 

SENTENÇA, BEM COMO MANIFESTE OU NÃO O INTERESSE EM 

RECORRER..

Sentença:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 450053 Nr: 27067-69.2016.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI FIRMINO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.

Atento à manifestação do Juízo Deprecante e da atualização do paradeiro 

da testemunha a ser inquirida (fls. 82 e 76), DESIGNO o dia 16/08/2018, às 

15:35 horas, para realização do ato deprecado.

Para tanto, façam-se as intimações necessárias, com antecedência, 

comunicando-se o Juízo Deprecante.

 Caso haja advogado constituído na origem, para evitar a frustração do 

ato, intime-se via DJE, sem prejuízo de nomeação da Defensoria Pública 

para acompanhamento do ato em caso de ausência do causídico.

Cumpra-se, expedindo o necessário, observando o disposto nos arts. 

1.358 a 1.368 da CNGC Judicial.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 507812 Nr: 633-72.2018.811.0042

 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): JUNIOR DE ALMEIDA MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELIO DA SILVA DIONIZIO - 

OAB:OAB/MT 13556

 Intimar o advogado da defesa do seguinte despacho dado em audiência:

(...)Considerando que o MP insistiu na oitiva da testemunha JEAN DE 

SOUZA GONÇALVES, DETERMINO que se intime o ilustre advogado Hélio 

da Silva Dionizio, para que informem se insiste na oitiva da testemunha 

MATHEUS LUCAS, consignando um prazo de 48 horas, sob pena de 

preclusão, certificado o decurso do prazo ou com a manifestação nos 

autos, volte-me concluso para agendamento da Audiência de Continuação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto

 Cod. Proc.: 507510 Nr: 334-95.2018.811.0042

 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): JACKSON GONÇALVES BISCAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA FLORÊNCIA 

CAMARGO - OAB:22054/O

 Nos termos do Prov. 52/2007/CGJ, intimo a advogada da defesa para, de 

conformidade com a certidão de folhas 172, apresentar razões recursais.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 435131 Nr: 11344-10.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13.025

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, PAULO 

ROBERTO GOMES DOS SANTOS OAB/MT 13.025, para que tome ciência 

da decisão proferida à fl. 110, bem como para que tome ciência da 

expedição de Carta Precatória à Comarca de Aragarças-GO, com a 

finalidade de intimação do réu.

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 512423 Nr: 5099-12.2018.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: SGGDCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES 

- OAB:22849/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAS BORGES HOSAKA 

- OAB:15136

 Cód. 512423.

 Vistos.

Trata-se de PEDIDO DE MEDIDAS PROTETIVAS requeridas por Soraia 

Gutierrez Gaspar da Costa Zequini em face Fernando Silva Zequini, 

devidamente qualificados, deferido às fls. 16/17 (B.O. nº 2017.407528), 

em 21/02/2018.

Compulsando os autos, verifico que a requerente pleiteia a revogação das 

medidas protetivas deferidas no presente feito, consoante petitório de fls. 

84/90, ocasião em que inclusive informa que as partes entabularam 

acordo extrajudicial, o qual já fora devidamente homologado no feito em 

apenso (id. 513680).

Com efeito, entendo que o presente feito deve ser extinto com a 

revogação das medidas protetivas, eis que a vítima foi clara ao manifestar 

que deseja a extinção das mesmas.

Ante ao exposto, REVOGO as medidas protetivas deferidas e JULGO 

EXTINTA a presente ação, sem resolução de mérito, com fundamento no 

art. 485, inc. VIII, do CPC.

Intimem-se as partes, por meio de seus respectivos patronos – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE com a adoção das 

formalidades de praxe.

 P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 516196 Nr: 8617-10.2018.811.0042

 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: FSZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGZ, SGGDCZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 287 de 487



OAB:15136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GREICY KELLY TEIXEIRA 

ALVES - OAB:22.849/MT

 Cód. 516196.

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C OFERECIMENTO DE ALIMENTOS C/C 

REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA C/C PEDIDO LIMINAR DE FIXAÇÃO DE 

ALIMENTOS PROVISÓRIOS COM BASE EM TUTELA DE URGÊNCIA 

apresentada por Fernando Silva Zequini,, em face de M. E. G. Z., neste ato 

representado por sua genitora Soraia Gutierrez Gaspar da Costa Zequini, 

devidamente qualificados.

Compulsando os autos, verifico que as partes entabularam acordo 

extrajudicial com relação aos objetos da presente demanda – fls. 46/52, 

sendo o mesmo devidamente homologado nesta data no feito de id. 

513680, em apenso.

Com efeito, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inc. IV, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade da justiça.

Intimem-se as partes, por meio de seus respectivos patronos – via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Com o transcurso do prazo recursal, ARQUIVE-SE o feito, com a adoção 

das formalidades de praxe.

P. I. CUMPRA-SE. Às providências.

Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 440171 Nr: 16732-88.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO DE ANDRADE E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AROLDO FERNANDES DA LUZ 

- OAB:9492/MT

 Cód. 440171

VISTOS.

Tendo o réu apresentado sua resposta e não verificando in casu 

presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, ratifico o 

recebimento da denúncia ofertada e DETERMINO o prosseguimento da 

instrução processual.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 03.10.2018 às 14h30 horas.

INTIMEM-SE a vítima, a testemunha, e o acusado pessoalmente. Outrossim, 

consigne que poderá o(a) Oficial(a) de Justiça se valer do disposto no art. 

212, § 2º do Código de Processo Civil.

INTIME-SE a defesa do acusado, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 20 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 420974 Nr: 26470-37.2015.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: adriane dos santos tavares - 

OAB:19564/0

 Ação Penal n. 26470-37.2015.811.0042 (Cód.420974)

VISTOS.

A petição de fls. 49/51 é apócrifa, assim determino que a Advogada seja 

intimada via (DJE), para regulariza-la, no prazo de 05 (cinco) dias.

Após, retornem-me conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 24 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 449653 Nr: 26655-41.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVARISTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESUINO SANSÃO CORREA DA 

COSTA - OAB:4197/MT

 (Cód. 449653)

VISTOS.

DEFIRO o requerimento ministerial de fls. 56.

DESIGNO audiência de instrução para o dia 03.10.2018 às 15h00 horas.

INTIMEM-SE a vítima, e o acusado pessoalmente.

INTIME-SE o patrono do acusado, via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 24 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 424373 Nr: 30130-39.2015.811.0042

 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: JWDV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NKGPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO YUJI MIYASHITA 

PIONA - OAB:14049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL AUGUSTO 

DE BARROS CORREA, para devolução dos autos nº 

30130-39.2015.811.0042, Protocolo 424373, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 513680 Nr: 6281-33.2018.811.0042

 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: SGGDCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES 

- OAB:22.849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAS BORGES HOSAKA 

- OAB:15136

 “VISTOS. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO entabulado entre as partes e, por 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO DIRETO DO CASAL, com 

fundamento no art. 226, § 6º, da Constituição Federal, e JULGO EXTINTO o 

feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. A 

Requerente passará a usar seu nome de solteira, qual seja, SORAIA 

GUTIERRES GASPAR DA COSTA. EXPEÇA-SE o competente MANDADO 

DE AVERBAÇÃO na certidão de casamento - fl. 35. EXPEÇA-SE TERMO 

DE GUARDA UNILATERAL, intimando-se a genitora para assinatura. 

Consigno, por oportuno, que o pedido de revogação das medidas 

protetivas deferidas em favor da vítima será analisado no feito de id. 

512423

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 531307 Nr: 23113-44.2018.811.0042

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: SLDCB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDSLB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NAIME MÁRCIO MARTINS DE 

MORAES - OAB:3.847/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT

 “VISTOS. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO entabulado entre as partes e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com julgamento de mérito, nos 

termos do art. 487, III, “b”, do CPC, homologando a desistência do prazo 

recursal. TRANSLADE-SE cópia do presente acordo para os feitos de id. 

469725 e 434543, oportunidade em que será analisado o pedido de 

revogação e de eventual designação de Audiência Preliminar (art. 16 da 

Lei nº 11.340/06) nos refeitos feitos. Outrossim, OFICIE-SE ao Juízo da 5ª 

Vara de Família e Sucessões, informando acerca do presente acordo, que 

guarda relação com o processo n° 100.9217-17.2018.8.11.0041, inclusive 

para fins de sua suspensão. Com o cumprimento, ARQUIVE-SE, com a 

adoção das formalidades de praxe. Publicação em Audiência, saindo os 

presentes intimados. CUMPRA-SE. Às providências”.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 513680 Nr: 6281-33.2018.811.0042

 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: SGGDCZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES 

- OAB:22.849/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONATHAS BORGES HOSAKA 

- OAB:15136

 “VISTOS. HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o ACORDO entabulado entre as partes e, por 

consequência, DECRETO O DIVÓRCIO DIRETO DO CASAL, com 

fundamento no art. 226, § 6º, da Constituição Federal, e JULGO EXTINTO o 

feito com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC. A 

Requerente passará a usar seu nome de solteira, qual seja, SORAIA 

GUTIERRES GASPAR DA COSTA. EXPEÇA-SE o competente MANDADO 

DE AVERBAÇÃO na certidão de casamento - fl. 35. EXPEÇA-SE TERMO 

DE GUARDA UNILATERAL, intimando-se a genitora para assinatura. 

Consigno, por oportuno, que o pedido de revogação das medidas 

protetivas deferidas em favor da vítima será analisado no feito de id. 

512423

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 530342 Nr: 22105-32.2018.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O

 Ação Penal n° 22105-32.2018.811.0042 (Cód. 530342)

VISTOS.

Trata-se de Denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual em face de 

ADRIANO BEZERRA DA SILVA, pela prática, em tese, das infrações 

penais previstas no art. 21 (vias de fato), do decreto-lei 3.688/41 e art. 

147 (ameaça), do Código Penal, com efeitos da Lei nº 11.340/2006, em 

desfavor da vítima TAÍS CRISTINA MENDES DOS SANTOS E GUILHERME 

MIGUEL MENDES DE PAULA.

No entanto, o presente processo foi encaminhado para o gabinete sem a 

devida distribuição como ação penal, estando ainda cadastrado como 

inquérito policial com a exordial acusatória ao final dos autos.

Assim, DETERMINO a distribuição dos presentes autos como ação penal, 

inclusive com a transferência da denúncia para o início do processo.

Após, retornem-me os autos conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

Cuiabá, 25 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 529147 Nr: 20949-09.2018.811.0042

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO BEZERRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGNO JOSE DA SILVA - 

OAB:19135/O, Niwmar Serpa - OAB:19703/0

 Além disso, o tempo de segregação cautelar do acusado, quero crer, que 

tenha sido suficiente para acalmar os ânimos e pacificar o meio, evitando, 

desta forma a ocorrência de fatos novos muito mais graves.Destarte, não 

vislumbrando mais presentes os requisitos ensejadores da custódia 

preventiva, esperando ter acautelado o meio e proporcionado ao acusado 

uma reflexão melhor sobre seus atos, com fundamento no art. 316 do CPP, 

REVOGO o DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA constante às fls. 29/33, 

DETERMINO a imediata SOLTURA do acusado ADRIANO BEZERRA DA 

SILVA, se por outro motivo não estiver preso.De outro lado considerando 

as ameaças proferidas em face da vítima, inclusive sendo reiteradas na 

presença dos policiais militares (fls. 08), além da ficha de antecedentes do 

custodiado (fls. 25/27), constando guia de execução penal ativa e ações 

penais em curso, DECRETO medidas cautelares diversas da prisão, 

determinando O MONITORAMENTO ELETRÔNICO através da colocação de 

TORNOZELEIRA ELETRÔNICA no acusado, bem como de entrega de 

BOTÃO DE ALERTA à vítima, pelo prazo de 03 (três) meses, ficando o 

acusado proibido de se aproximar da vítima a uma distância de 500 

(quinhentos) metros.EXPEÇA-SE O COMPETENTE ALVARÁ DE SOLTURA, 

respeitando-se as cautelares deferidas.INTIME-SE IMEDIATAMENTE A 

OFENDIDA, sobre o conteúdo da presente decisão (art. 21, da Lei nº 

11.340/06), bem como para realizar a retirada do botão do pânico.Ciência 

ao Ministério Público.INTIME-SE o patrono do autuado via DJE.Às 

providências.CUMPRA-SE.Cuiabá, 25 de julho de 2018.Ana Graziela Vaz 

de Campos Alves CorrêaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 403996 Nr: 8407-61.2015.811.0042

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LGKW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDONM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VITOR ALMEIDA PRAEIRO 

ALVES - OAB:18439-O/MT, MARLEY PAESANO DA CUNHA 

GRELLMANN - OAB:3769

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE DA SILVA CAMPOS 

SOUZA - OAB:15097

 VISTOS.

Intime-se a apelada para apresentar contrarrazões ao recurso de fls. 

254/256, no prazo legal (art. 1.010, §1º, do CPC) e, havendo requerimento 

nos termos do art. 1.009, §1º, do CPC, intime-se o apelante para se 

manifestar (art. 1.009, §2º, do CPC).

Após, promova-se a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

com as nossas homenagens de estilo (art. 1.010, §3º, do CPC).

Cumpra-se e intime-se.

Cuiabá, 20 de julho de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

Juíza de Direito

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 473111 Nr: 13026-63.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ROGERIO PEREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DE FRANÇA BARRETO - 

OAB:10274/MT

 Vistos etc.

 I. Tendo o réu apresentado sua resposta e não verificando in casu 

presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, ratifico o 

recebimento da denúncia ofertada e, por corolário, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05 de dezembro de 2018, às 16h00min, 

conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 475952 Nr: 15857-84.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILSON PAULINO RAMOS 

OAB/MT 7452 - OAB:7452, FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DOS 

SANTOS - OAB:15145/MT, JOSÉ CARLOS DAMACENO JUNIOR - 

OAB:18098/MT

 Vistos etc.

 I. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 05 de dezembro 

de 2018, às 15h30min, conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono da acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

III. Expeça-se mandado de intimação para a vítima, as testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC, observando os endereços informados 

pelas partes.

IV. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

V. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VI. Intimem-se

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 501179 Nr: 40179-71.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DOUGLAS MAZOLI DELGADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO GABRIEL BEZERRA 

PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:23778

 Vistos etc.

 I. Tendo o réu apresentado sua resposta e não verificando in casu 

presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 397 do CPP, ratifico o 

recebimento da denúncia ofertada e, por corolário, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 05 de dezembro de 2018, às 14h30min, 

conforme determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado para intimação da vítima, das testemunhas 

arroladas pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os 

benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Caso haja testemunha arrolada com endereço em outra comarca, 

expeça-se missiva precatória, com prazo de 30 dias para cumprimento, 

para ouvida desta (CPP, art. 222). A missiva deverá conter os requisitos 

previstos no art. 354 do CPP.

VII. Intimem-se

VIII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 379164 Nr: 20812-66.2014.811.0042

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSM, LIDIANE DE SANTANA MARTINS, LIDIANE DE 

SANTANA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEY MUNHOZ JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamille Clara Alves Adamczyk - 

OAB:13.494/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCO BASILIO DE SOUZA 

LIMA - OAB:10.183/MT

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o advogado da autora, a despeito de 

intimado, não se manifestou nos autos (fl. 202).

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 485 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo, após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 05 dias.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a autora para que, no 

prazo de 05 dias, compareça perante a Secretaria do Juízo e informe se o 

advogado que consta nos autos ainda patrocina sua defesa ou para que 

constitua novo defensor, caso tenha desconstituído o referido advogado, 

bem como informe se possui interesse no prosseguimento do presente 

feito, sob pena de extinção.

IV. Intimem-se a requerente com os benefícios do art. 212 do CPC.

V. Sendo negativa a intimação da requerente por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 416750 Nr: 21926-06.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDOA, PCGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINICE DE FATIMA DA CRUZ - 

OAB:MT/13.366

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o advogado da autora, a despeito de 

intimado, não se manifestou nos autos (fl. 144).

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 485 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo, após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 05 dias.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a autora para que, no 

prazo de 05 dias, compareça perante a Secretaria do Juízo e informe se o 

advogado que consta nos autos ainda patrocina sua defesa ou para que 

constitua novo defensor, caso tenha desconstituído o referido advogado, 

bem como informe se possui interesse no prosseguimento do presente 

feito, sob pena de extinção.

IV. Intimem-se a requerente com os benefícios do art. 212 do CPC.

V. Sendo negativa a intimação da requerente por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se com urgência.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 367065 Nr: 7034-29.2014.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSN, M, M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE VITOR PEREIRA DE 

CASTRO - OAB:11.258/A, LUIZ HENRIQUE SENFF - OAB:14048/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I. Compulsando os autos verifico que o advogado da autora, a despeito de 

intimado, não se manifestou nos autos (fl. 81).

II. Conforme preceitua o § 1º do art. 485 do CPC , o abandono somente 

pode acarretar a extinção do processo, após intimação pessoal da parte 

autora para suprimento da omissão em 05 dias.

III. Posto isto, determino seja intimada, pessoalmente, a autora para que, no 

prazo de 05 dias, compareça perante a Secretaria do Juízo e informe se o 

advogado que consta nos autos ainda patrocina sua defesa ou para que 

constitua novo defensor, caso tenha desconstituído o referido advogado, 

bem como informe se possui interesse no prosseguimento do presente 

feito, sob pena de extinção.

IV. Intimem-se a requerente com os benefícios do art. 212 do CPC.

V. Sendo negativa a intimação da requerente por ter mudado de endereço, 

certifique-se nos autos se houve prévia comunicação no feito acerca da 

mudança de endereço. Sendo negativa a certidão, presume-se válida a 

intimação nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC.

VI. Intimem-se.

VII. Cumpra-se com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 404339 Nr: 8773-03.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DABGC, AOB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA DE CASTRO 

MARTINS - OAB:7453, APARECIDA DE CASTRO MARTINS - 

OAB:7453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AKIYOSHI 

MORAES HAYASHIDA - OAB:11758

 Autos n. 8773-03.2015.8.11.0042.

I – Visando a instrução dos autos defiro o pedido de fl. 192.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 23 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.: 490075 Nr: 29503-64.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: VCBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PHB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kety Nancy Maciel Dias - 

OAB:23814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO ARARIPE DE ABREU 

E LIMA - OAB:17306 OAB/MT

 Autos n. 29503-64.2017.8.11.0042.

I – Em decorrência da interposição da ação n. 36563-88.2017.8.11.0042 

conclui-se que o representado não tem interesse no acordo.

Posto isso, não homologo o acordo de fls. 40 e verso.

II – A petição e documentos de fls. 44/63 é instrumento processual de 

defesa nos autos de ação penal, sendo incabível sua interposição nestes 

autos de medida protetiva.

Posto isso, não conheço da petição e documentos de fls. 44/63.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 23 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 497425 Nr: 36563-88.2017.811.0042

 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: PHB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VCBDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANENILVA GONÇALVES 

BATISTA - OAB:18056, RODRIGO ARARIPE DE ABREU E LIMA - 

OAB:17306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kety Nancy Maciel Dias - 

OAB:23814

 Autos n. 36563-88.2017.8.11.0005.

I – Com fundamento no artigo 357 do Código de Processo Civil passo ao 

saneamento e organização do processo.

- Litispendência:

Em análise dos autos n. 29503-64.2017.8.11.0042, constato que se trata 

de medida protetiva, sendo certo que o acordo efetuado entre as partes 

não foi homologado, de forma que inexiste a pretendida litispendência.

- Delimitação da questão de fato:

Delimito a questão de fato sobre a qual recairá a atividade probatória na 

avaliação sobre: (i) guarda do filho.

Em relação a prova testemunhal entendo que deve ser limitado a 03 

testemunhas para cada parte, uma vez que o fato é de baixa 

complexidade. É imprescindível assegurar a não produção de provas de 

forma desnecessária, em evidente prejuízo a efetividade jurisdicional.

- Dispositivo:

Posto isso:

(i) indefiro a preliminar de incompetência;

(ii) delimito a atividade probatória na avaliação sobre a guarda do filho;

(iii) designo o dia 12.9.2018, às 16:20 horas, para audiência de conciliação 

(artigo 139, inciso V, do CPC).

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 327148 Nr: 6842-67.2012.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRC, MFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:8062

 Autos n. 6842-67.2012.8.11.0005.

I – No processo cível a ausência de manifestação tem como consequência 

a preclusão para a prática do ato processual.

 Posto isso, indefiro o pedido ministerial antecedente.

II – Em decorrência da certidão de fl. 78 determino a suspensão do 

processo executivo, conforme prevê o artigo 921, inciso III, do Código de 

Processo Civil.

 III – Encaminhe os autos ao arquivo provisório.

IV – Int.

V – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 157415 Nr: 4767-26.2010.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRC, MFR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JJC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACENATE BANAGOURO DE 

CARVALHO - OAB:7.730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ALVARO CAMPOS 

DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTÔNIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A, PAULO HENRIQUE DE SOUZA - OAB:8062

 Autos n. 4767-26.2010.8.11.0005.

I – Em decorrência do transcurso do tempo entendo necessário atualizar o 

valor do débito alimentar.

Posto isso, como medida prévia a análise do pedido de fl. 111, intime a 

exequente, via DJE, para em 15 dias informar o valor do débito alimentar.

II – Int.

III – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 24 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.: 518851 Nr: 11065-53.2018.811.0042

 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: AFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA 

- OAB: Nº 21.278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 11065-53.2018.8.11.0005.

I – Providencie a remessa do conflito de competência conforme certidão 

de fl. 46.

II – O eventual descumprimento da medida protetiva deve ser levado para 

conhecimento nos autos n. 37509-60.2017.8.11.0042.

Nesse aspecto, a presente ação se relaciona ao reconhecimento e 

dissolução da união estável c/c partilha de bens, guarda e pensão. Em 

síntese, conforme afirmado na decisão de fls. 41/42, a mera pendência de 

medida protetiva não é elemento para alterar a competência.

Posto isso, indefiro o pedido de fls. 47/48.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 24 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.: 416130 Nr: 21228-97.2015.811.0042

 AÇÃO: Separação de Corpos->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEANNIE ROSA E SILVA - 

OAB:6510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 21228-97.2015.8.11.0005.

I – Com fundamento no artigo 357 do Código de Processo Civil passo ao 

saneamento e organização do processo.

Delimito a questão de fato sobre a qual recairá a atividade probatória na 

avaliação sobre: i) separação de corpos; ii) guarda do filho.

Em relação a prova testemunhal entendo que deve ser limitado a 03 

testemunhas para cada parte, uma vez que o fato é de baixa 

complexidade. É imprescindível assegurar a não produção de provas de 

forma desnecessária, em evidente prejuízo a efetividade jurisdicional.

Posto isso, designo o dia 26.10.2018, às 16 horas, para audiência de 

instrução e julgamento. O rol de testemunhas deve ser apresentado no 

prazo comum de 15 dias, contados da intimação da presente decisão.

II – Efetive o estudo social.

III – Int.

IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 24 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 489158 Nr: 28616-80.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERREIRA DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ANDRÉ SCHWINGEL 

- OAB:8957

 Vistos etc.

Considerando que a testemunha foi devidamente requisitada e não 

compareceu a este ato, bem como o patrono do acusado, oficie-se ao 

Comando da Polícia Militar para que, em 48 horas, preste informações 

acerca do não comparecimento do Policial Militar requisitado. No mesmo 

expediente, requisite-se a apresentação, do referido policial, para que 

compareça ao novo ato designado.

Redesigno o presente ato para o dia, 02 de outubro de 2018 às 13h00min.

Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência e participe 

do ato.

Comunique-se o juízo deprecante para que tome ciência da audiência 

designada.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 526755 Nr: 18723-31.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS VEIGA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO CARLOS VEIGA JUNIOR 

- OAB:15.390 / MS

 Vistos etc.

Considerando o cumprimento da missiva precatória, procedidas às baixas 

e anotações de estilo, remeta-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 513222 Nr: 5860-43.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO VASCONCELOS MENDES 

FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO BATISTA 

FIGUEIRA JUNIOR - OAB:11.988

 Vistos etc.

Considerando a ausência da testemunha, bem como do patrono do 

acusado, redesigno o presente ato para o dia 08 de outubro de 2018 às 

13h00min.

Considerando que a testemunha a ser ouvida é Delegada da Policia Civil, 

intime-se a mesma pessoalmente, bem como comunique seu superior 

hierárquico.

Intime-se via DJE o patrono do acusado, Dr. Everaldo Batista Filgueira 

Junior OAB/MT 11.988, para que tome ciência e participe do ato.

Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Comunique-se o juízo deprecante para ciência da audiência designada.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 456575 Nr: 33906-13.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIKON PIRES PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADJALMA BOMDESPACHO DE 

OLIVEIRA - OAB:4356

 Autos n. 33906-13.2016.811.0042.

I – Em decorrência da reunião na Coordenadoria Estadual da Mulher 
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redesigno a audiência para o dia 27.03.2019 às 13 horas e 30 minutos.

II – Intime o advogado do acusado para apresentar o endereço atualizado 

do acusado e justificar a ausência do réu na audiência no dia 21.05.2018 

no prazo de 10 dias.

III – Int.

 IV – Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Cuiabá/MT, 25 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

Varas Especializadas da Infância e Juventude

1ª Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104396 Nr: 1731-63.2017.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: PPDDS, MEDT, EGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Enio Martimiano da Cunha 

Junior - OAB:13695, Jovanil Emilio de Souza - OAB:5.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO CAMARGO 

PENTEADO NETO - OAB:14.284

 Vistos em Correição

I – Tendo em vista o pedido de fls. 52/53, e conforme preceituado no artigo 

10 do NCPC, intime-se o advogado da parte Autora, via publicação no 

diário de justiça, para se manifeste, no prazo de quinze dias.

II - Em seguida, desapense-se estes autos do processo código 103405, 

certificando em ambos.

III – Após, venham-me conclusos imediatamente para prolação de 

sentença, lançado no Sistema Apollo o código (36 conclusos para 

sentença).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 110237 Nr: 2181-69.2018.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, DAPD, 

RPD, IPD, SAPS, MADD

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...,

Homologo o acordo de fls. 05/08, itens 1 a 6, e, em consequência, tendo a 

transação efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “a” do 

Código de Processo Civil.

Expeça-se Termo de Guarda das crianças D. A. P. D. e R. P. D. em favor 

do genitor, Antônio Marcos Dias Dutra e da criança I. P. D. em favor da 

genitora Suellen Aparecida Prado Souza, nos termos do artigo 32 do 

Estatuto da Criança e do Adolescente.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 108852 Nr: 1062-73.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPA, MVDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Luis Ferreira da Silva - 

OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...,

 1) Acolho o parecer ministerial de folhas 75;

2) Intime-se a parte Autora, para que, manifeste-se sobre os documentos 

de folhas 44/64;

3) Publique-se a presente decisão para conhecimento do advogado Nilton 

Luis Ferreira da Silva, OAB/MT 4811;

4) Após, voltem-me conclusos para outras deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 108969 Nr: 1147-59.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VSMM, DVMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14.962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...,

 Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutelar 

Antecipada interposta por Vinícios Soda Murari Motta, em desfavor do 

Estado de Mato Grosso, objetivando compelir o ente público a fornecer o 

suplemento alimentar Neocate.

Às fls. 27/28-v, consta Parecer Técnico/Nat Nº 0292/2018.

Consta decisão de Declínio de Competência às fls. 29-v, proferida pelo 

juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

O Ministério Público manifestou-se às folhas 36/38, pugnando pelo declínio 

de competência, tendo em vista que a criança reside em Várzea 

Grande/MT, bem como opinou pelo indeferimento do pedido liminar.

Em petição às folhas 39, o Requerente pugnou que seja o Requerido 

compelido a fornecer o suplemento alimentar Neocate.

 Pelo exposto. Decido.

Considerando que a criança reside na Cidade de Várzea Grande/MT, deve 

ser considerada a regra do Juízo imediato prevista no artigo 147, inciso I, 

do ECA .

Portanto, com fulcro no artigo 147, inciso I, do ECA e na Súmula nº 383 do 

STJ, assim, acolho o parecer ministerial de fls. 36/38 e, declino da 

competência, para apreciar esta ação, que deverá ser redistribuída a Vara 

Especializada da Infância e Juventude de Comarca de Várzea Grande/MT.

Por conseguinte, determino o envio dos presentes autos para respectiva 

distribuição, para os trâmites devidos.

Procedam-se as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107013 Nr: 3919-29.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MVC, LADCJ, NNDSVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDRIANGELO SAMUEL 

FONSECA - OAB:6953

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I – Tendo em vista o teor da Cota Ministerial de fls. 66, 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, e por versa o feito exclusivamente sobre matéria de direito, 

razão pela qual, conforme preconiza o artigo 355, I, do CPC , não há 

necessidade de dilação probatória . Nesse sentido já decidiu o STJ: “ 

REsp. 2832, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8-90, DJU 17.9.90);

c) Voltem-me conclusos para sentença, lançando no Sistema Apollo o 

código 36.

c) Publique-se o presente despacho para ciência do advogado constituído 

Valdriangelo Samuel Fonseca OAB/MT 6953.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 104399 Nr: 1733-33.2017.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FRdSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Manoel Reis Filho - 

OAB:6714 -B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

 I – Tendo em vista o teor da certidão de fls. 36 determino que:

a) Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 
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de 05 (cinco) dias, conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC;

b) Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada;

c) Publique-se o presente despacho para ciência do advogado constituído 

João Manoel Reis Filho OAB/MT 6714-B.

d) Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público;

e) Em seguida, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 103152 Nr: 699-23.2017.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LANL, LMN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AJOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amaral Augusto da Silva Junior 

- OAB:11.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 I – Intime-se a requerente na pessoa de seu advogado para que tenha 

ciência da Contestação apresentada às fls. 60/61, requerendo o que 

entender devido.

II - Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra-se, o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada;

III – Em seguida, observa-se que o feito versa exclusivamente sobre 

matéria de direito, razão pela qual, conforme preconiza o artigo 355, I, do 

CPC , não há necessidade de dilação probatória . Nesse sentido já decidiu 

o STJ: “ REsp. 2832, Min. Sálvio de Figueiredo, j. 14.8-90, DJU 17.9.90);

IV – Em seguida, voltem-me conclusos para sentença, lançando no 

Sistema Apollo o código 36.

V – Publique-se para ciência do advogado Amaral Augusto da Silva Júnior 

OAB/MT 11.588.

Juizados Especiais Cíveis

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 30014 Nr: 8-75.2013.811.0054

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Cecília Levendoski Pinheiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adilton dos Santos, Neuza Gratidiano D. dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoella Leandro Curty da 

Cunha - OAB:13.801/MT, Marcia Ferreira de Souza - OAB:4410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARCOS DAVI 

ANDRADE, para devolução dos autos nº 8-75.2013.811.0054, Protocolo 

30014, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 12581 Nr: 2528-52.2006.811.0054

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juízo de Direito do Juizado Esp. Cível e Criminal da 

Comarca de Pontes e Lacerda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do 

Planalto da Comarca de Cuiabá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DELANO CASTRO 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 2528-52.2006.811.0054, 

Protocolo 12581, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 16778 Nr: 561-65.2003.811.0057

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P 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 ALVES DE OLIVEIRA SPADACIO, RODRIGO 

GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLEY ZANCHI DE OLIVEIRA, DENISE 

ZANCHI DE OLIVEIRA, LINCON CASTRO DA SILVA, HSBC - SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8887-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DELANO CASTRO 

DA SILVA, para devolução dos autos nº 561-65.2003.811.0057, Protocolo 

16778, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 7336 Nr: 1882-87.2007.811.0060

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vera Lucia Alves Ferreira, Vera Lucia Alves Ferreira - 

ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMT - Artefatos de Metal Teresópolis Ltda, 

Banco do Brasil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexander Ferreira de Santana 

- OAB:10138, Ana Paula Ricci Figueiredo Ferreira - OAB:7598-E, 

Grasielly Oliveira - OAB:7789-E, Louis Marcellus Lopes - 

OAB:7459-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:18603/B, Daniel Cesar Fonseca Baeninger - 

OAB:241750, Daniel Massaro Simonetti - OAB:238605, Felipe 

Tramontano de Souza - OAB:232979, Gessica Regina Cumini - 

OAB:18884 OABMT, Gislaine Crispim de Faria Cruz - OAB:16988, 

Jorge Elias Nehme - OAB:4642, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:8123 OAB PR, Marco Antônio Guimarães Jouan Júnior - 

OAB:10.369, Milton Martins Mello - OAB:3811/MT, Nélson Feitosa - 

OAB:3839

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 001/2018, de 19/06/2018, o 

processo n. 444/2007 (CÓDIGO 7336) – Número original 

1882-87.2007.811.0060 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob 

o n. 8011756-40.2007.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drº Julio Cesar Molina Duarte Monteiro, 

Juiz de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do 

processo, o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual 

acima registrada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 8230 Nr: 976-97.2007.811.0060

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio Becker

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniel de Oliveira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANA PINHEIRO - 

OAB:17573/MT, GIVANILDO GOMES - OAB:12635/MT, Jorge José 

Noga - OAB:3830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Cardoso Sales de 

Oliveira - OAB:7590-B

 Considerando a certidão negativa do Sr. Meirinho, encaminho intimação a 

parte exequente para que manifeste requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 1167 Nr: 53-47.2002.811.0060

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izonildes Pio da Silva.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Sérgio de Morais.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izonildes Pio da Silva - 

OAB:6486-B, Regiane Deise de Oliveira Freire - OAB:17983/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando a certidão negativa do Sr. Meirinho, encaminho intimação a 

parte exequente para que manifeste requerendo o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Júlio César Molina Monteiro

 Cod. Proc.: 9875 Nr: 788-70.2008.811.0060

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alberto Alves Juvenal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Stark Engenharia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Reus Biasi - OAB:3478, 

Silvia Cristina Paim Biasi - OAB:9262

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO TELLES DE 

CARVALHO - OAB:11461

 CERTIFICO que, de acordo com a Portaria n. 001/2018, de 19/06/2018, o 

processo n. 779/2008 (CÓDIGO 9875) – Número original 

788-70.2008.811.0060 foi digitalizado e inserido no Sistema PROJUDI sob o 

n. 8026797-13.2008.811.0001.

Assim, por determinação da MM. Drº Julio Cesar Molina Duarte Monteiro, 

Juiz de Direito neste Juizado Especial, procedo ao arquivamento do 

processo, o qual deverá tramitar a partir deste momento pela via virtual 

acima registrada.

JUVAM - Juizado Especial Volante Ambiental de Cuiabá

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30732 Nr: 2196-49.2016.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. D. S. Comercio e Beneficiamento de 

Madeiras Eireli EPP, Anderson Carlos Amaral de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA MORAES VALENTE - 

OAB:7139

 Vistos.

Cuida-se de Termo Circunstanciado de Ocorrência, cujo arquivamento foi 

determinado após promoção ministerial.

Os autos foram desarquivados em razão da ausência de destinação da 

madeira apreendida. Por conseguinte, DETERMINO:

1. Intime-se o proprietário da carga para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 

providencie a retirada dos bens apreendidos do Pátio Unificado, sob pena 

de ser declarado seu perdimento.

2. Comunique ao Coordenador do Pátio Unificado para conhecimento e 

providências.

3. Decorrido prazo fixado no item 1, certifique-se e oficie-se ao 

Coordenador do Pátio Unificado requisitando informações quanto à efetiva 

restituição da madeira apreendida.

4. Caso sobrevenha a informação de que o proprietário dos bens não 

promoveu sua remoção do Pátio Unificado, remetam-se os autos com vista 

ao Ministério Público para que se manifeste quanto à destinação dos 

produtos florestais, no prazo de 10 (dez) dias.

5. Com a manifestação ministerial, façam-me os autos conclusos.

6. Caso o coordenador do Pátio Unificado informe que os bens foram 

efetivamente restituídos, devolvam-se os autos ao arquivo.

7. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se

Juizados Especiais

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000275-87.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ONOFRE OURIVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL OURIVES FILHO OAB - MT0000641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Vistos, etc. Processe-se de acordo com o art. 5°, §6° do 

Provimento n.º 11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no 

Dje n.º 10086 de 22/08/2017. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 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: 0500348-53.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO AQUINO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SYNARA VIEIRA GUSMAO OAB - 411.917.901-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

HOSPITAL E MATERNIDADE SAO MATEUS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO OAB - MT0011393A 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO OAB - 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Assim, RECONHECE-SE de oficio, a perda superveniente 

do interesse processual. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil de 2015. Sem custas nem honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação da MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 19 de junho de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003052-11.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SINVAL VILELA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA OAB - MT0019554A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, RECONHECE-SE a ilegitimidade passiva 

do Estado de Mato Grosso do período posterior a 01/01/2015, sendo 

atribuída a responsabilidade apenas do MTPREV, e JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR a parte 

reclamada isenta do pagamento do imposto de renda enquanto perdurar 

sua invalidez, e CONDENAR a parte reclamada a restituir em favor da 

parte reclamante o valor do Imposto de Renda retido referente ao período 

de fevereiro/2012 até dezembro/2014, considerando a ficha financeira 
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juntada nestes autos, acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral 

de Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o 

desembolso e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do 

trânsito em julgado, limitado ao teto deste juizado. Intime-se a parte 

reclamante para que apresente a ficha financeira do período de 2012 a 

2014, bem como apresente planilha detalhando os valores limitados ao 

período de fevereiro/2012 a dezembro/2014, para fins de execução de 

sentença. E, por consequência, JULGA-SE EXTINTO o processo nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015. Sem 

custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Decorrido o prazo recursal sem impugnação à sentença, 

arquive-se com as baixas necessárias. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 19 de junho de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000217-16.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CREUZENI DA SILVA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO NADAF GUSMAO OAB - MT0016014A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...)Diante do exposto, RECONHECE-SE a preliminar de 

ilegitimidade passiva referente ao pedido da parte reclamante de 

restituição da contribuição previdenciária a partir de janeiro/2015 pelo 

Estado de Mato Grosso, RECONHECE-SE a ocorrência da prescrição da 

pretensão autoral referente ao mês de janeiro/2013, e JULGA-SE 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR que incide a 

contribuição previdenciária apenas sobre as parcelas de proventos de 

aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, 

quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença 

incapacitante, e CONDENAR a parte reclamada a restituir a parte 

reclamante os valores descontados abaixo do dobro do limite máximo 

estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de 

previdência social, referente ao período de fevereiro/2013 a até 

dezembro/2014, acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de 

Preços, Conceito Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o 

desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do 

trânsito em julgado, respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos 

dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09 e, de 

consequência, EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, 

do CPC/15. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante 

o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação 

do MM. Juiz de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA 

Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o projeto de sentença elaborado pela(o) Juíza(z) Leiga(o), na 

forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Cuiabá, 23 de junho 

de 2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002651-12.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CESAR BARBOSA DE NOVAES (REQUERENTE)

JOSE EVERSINO FERREIRA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade 

passiva referente ao pedido de restituição da contribuição previdenciária a 

partir de janeiro/2015 pelo Estado de Mato Grosso de ambas as 

reclamantes nos moldes acima indicados, e JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para condenar a parte reclamada a restituir os 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o valor 

referente ao “SUBSIDIO COMISSAO SERVIDOR/LC 266” para os 

reclamantes JOAO CESAR BARBOSA DE NOVAES e JOSE EVERSINO 

FERREIRA BEZERRA do período de agosto/2012 a dezembro/2014, 

acrescidos de correção monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito 

Disponibilidade Interna (IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora 

equivalentes a 1% (um) por cento ao mês do trânsito em julgado, 

respeitado o teto dos Juizados Especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 

da Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09 e, de consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com fundamento no art. 487, I, do CPC. 

Informe-se o nobre Relator do Agravo de Instrumento de que o processo 

foi sentenciado. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. 

Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à 

apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga 

SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma 

do art. 40, da Lei nº 9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. 

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: 1002742-05.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE SOUZA BORGES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAIANE TONHÁ GALVÃO OAB - MT0010130A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade 

passiva referente ao pedido de restituição da contribuição previdenciária a 

partir de janeiro/2015 pelo Estado de Mato Grosso de ambas as 

reclamantes nos moldes acima indicados, e JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para condenar a parte reclamada a restituir os 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o valor 

referente ao “GR.30PC.L.8265” (gratificação referente a 30% sobre o 

subsidio com amparo no artigo 8º da Lei 8.265/2004) para o reclamante do 

período de janeiro/2014 até dezembro/2014, acrescidos de correção 

monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna 

(IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% 

(um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei 12.153/09 e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 

27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. 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: 1002655-49.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:
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WILSON QUINTILIANO GUIMARAES (REQUERENTE)

VILMAR JORGE VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA/CUMPRIMENTO da decisão/despacho, proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite neste juizado, a seguir 

transcrita: “Diante do exposto, ACOLHE-SE a preliminar de ilegitimidade 

passiva referente ao pedido de restituição da contribuição previdenciária a 

partir de janeiro/2015 pelo Estado de Mato Grosso de ambas as 

reclamantes nos moldes acima indicados, e JULGA-SE PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido para condenar a parte reclamada a restituir os 

valores descontados a título de contribuição previdenciária sobre o valor 

referente ao “SUBSIDIO COMISSAO SERVIDOR/LC 266” para os 

reclamantes VILMAR JORGE VIEIRA e WILSON QUINTILIANO GUIMARAES 

do período de agosto/2012 a dezembro/2014, acrescidos de correção 

monetária pelo Índice Geral de Preços, Conceito Disponibilidade Interna 

(IGP-DI/FGV) desde o desembolso, e juros de mora equivalentes a 1% 

(um) por cento ao mês do trânsito em julgado, respeitado o teto dos 

Juizados Especiais, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 9.099/95 c/c 

art. 27 da Lei 12.153/09 e, de consequência, EXTINGUE-SE o processo, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC. Informe-se o nobre Relator do 

Agravo de Instrumento de que o processo foi sentenciado. Sem custas 

nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto o presente à apreciação da MM. Juíza 

de Direito. Ingridy Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. 

Homologa-se, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40, da Lei nº 

9.099/95. Publicada no PJe. Intime-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul 

de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001751-92.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS ALVES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEFERSON FERREIRA NUNES OAB - MT23861/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1001751-92.2018.8.11.0001 EXEQUENTE: ELIAS ALVES RODRIGUES 

EXECUTADO: ESTADO DO MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a parte 

autora para emendar a inicial juntando aos autos comprovante de 

endereço atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. 

Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1021076-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NALDIR FERREIRA SERPA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OTACILIO PERON OAB - MT0003684S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1021076-98.2016.8.11.0041. REQUERENTE: NALDIR FERREIRA SERPA 

FILHO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Intime-se a 

parte autora para se manifestar quanto ao cumprimento da sentença, no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, renove-se a conclusão. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002182-63.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TERESINHA COUTO LORENZATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FREDERICO KUNZE PINTO OAB - MT9297 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002182-63.2017.8.11.0001. REQUERENTE: TERESINHA COUTO 

LORENZATTO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Intime-se novamente a parte autora para que cumpra o despacho de ID 

13334720, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos para 

prosseguimento do feito ou extinção. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002181-15.2016.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HIROCO IMADA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDE MARCOS DENIZ OAB - MT0006808A (ADVOGADO)

EVAN CORRÊA DA COSTA OAB - MT0008202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

1002181-15.2016.8.11.0001. EXEQUENTE: APARECIDA HIROCO IMADA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. O processo 

encontra-se com sentença transitada em julgado e inexiste requerimento 

pendente de apreciação. Arquive-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 0505726-24.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

VALDA LORIS AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0505726-24.2014.8.11.0001. REQUERENTE: VALDA LORIS AZEVEDO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. A parte autora 

noticia que o requerido não está cumprindo a decisão judicial. Intime-se a 

requerente para juntar prescrição médica atualizada e no mínimo 03 (três) 

orçamentos do suplemento alimentar prescrito, devendo levar em 

consideração as prescr ições técnicas,  in formação das 

marcas/laboratórios nos orçamentos e as diversas marcas existentes que 

forneçam o produto, com informações dos dados bancários da farmácia e 

o número de C.N.P.J., no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0502039-05.2015.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CESARIO PEDRO PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO OAB - MT17626/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

(REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Processo: 

0502039-05.2015.8.11.0001. REQUERENTE: CESARIO PEDRO PINTO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE 

SAÚDE, CUIABA PREFEITURA MUNICIPAL, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Defere-se o pedido de dilação de prazo de 30 (trinta) dias. 

Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000014-54.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN SUZANA DE CAMPOS YOUSEF (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO MOREIRA PEREIRA OAB - MT0009405A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação das 

partes para CIÊNCIA da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite neste juizado, cuja parte dispositiva está, a seguir, 

transcrita: “(...) Diante do exposto, REJEITA-SE a preliminar invocada, 

RATIFICA-SE a tutela deferida, e JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE 

o pedido formulado na inicial para CONDENAR a parte reclamada na 

obrigação de fazer para realizar o “tratamento formal de complemento com 

radioterapia adjuvante” na parte reclamante em hospital conveniado ao MT 

Saúde, preferencialmente, e conforme descrito no laudo médico, limitando 

o teto deste juizado. E, por consequência, DECLARA-SE EXTINTO o 

processo com resolução de mérito, nos termos dos artigos 38 e 39 da Lei 

9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12153/09 e EXTINGUE-SE o processo, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 

9.099/95, submeto o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Ingridy 

Taques Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publicada no Sistema Pje. Cuiabá, 20 de junho de 2018. Gabriela Carina 

Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito” OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 0500223-90.2012.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUBER HOFMAN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Nadir Blemer de Carvalho OAB - MT11595/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500223-90.2012.8.11.0001 EXEQUENTE: GLAUBER HOFMAN 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc., Trata-se de 

execução de titulo extrajudicial. Vê-se que, por meio da decisão de ID 

36584 foi homologado o cálculo de ID 4219, na importância atualizada até 

25/11/2011 de R$ 15.364,12. O acórdão transitou em julgado aos 

22/11/2017 (certidão de ID 10851592). Considerando que se trata de 

execução de título extrajudicial oriundo de débito relativo à diferença 

salarial decorrente de alteração da moeda para URV, OFICIE-SE ao 

Departamento de Recursos Humanos do Egrégio TJMT solicitando 

informação acerca de eventual quitação voluntária do débito descrito na 

certidão de ID 4219, no prazo de 15 dias. Sobrevindo informação negativa, 

dê-se prosseguimento ao feito de acordo com o Provimento n.º 

11/2017-CM de 10 de agosto de 2017, disponibilizado no Dje n.º 10086 de 

22/08/2017. Caso contrário, conclusos. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500095-02.2014.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EMIR AMMCD (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ELIAS PEREIRA DE PAULA OAB - MT17399-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

0500095-02.2014.8.11.0001 REQUERENTE: EMIR AMMCD REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Trata-se de ação rescisória 

interposta contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda 

Pública. É cediço que a ação rescisória, quando cabível, tem competência 

reservada à instância revisora. A propósito: Ementa: AÇÃO RESCISÓRIA. 

SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. TRAMITAÇÃO DO 

FEITO ORIGINAL PERANTE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. 

1. Não cabe ao Tribunal de Justiça examinar ação rescisória interposta 

contra decisum proferido no âmbito do Juizado Especial da Fazenda 

Pública. 2. Competência declinada para a Turma Recursal da Fazenda 

Pública, a quem cabe, inclusive, dizer se admissível ou não tal demanda. 

COMPETÊNCIA DECLINADA, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (TJRS - Ação 

Rescisória Nº 70077901320, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Eduardo Uhlein, Julgado em 08/06/2018) - (TJRS - Número: 

70077901320 - Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível - Ação Rescisória 

Comarca de Origem: Comarca de Alegrete - Classe CNJ: Ação Rescisória - 

Assunto CNJ: Licença-Prêmio - Relator: Eduardo Uhlein -Decisão: 

Monocrática - Data de Julgamento: 08/06/2018 - Publicação: Diário da 

Justiça do dia 12/06/2018). G.n. Ante o exposto, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000134-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA BORGES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA BORGES MONTEIRO BRITTA OAB - MT4261/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a INTIMAÇÃO DA 

PARTE AUTORA para comparecer a Audiência de Conciliação em Data: 25 

de setembro de 2018, Hora: 10:30, Local: CEJUSC DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS DA CAPITAL, sito na Rua Tenente Alcides Duarte de Souza, n. 

275, Bairro: Duque de Caxias I, na lateral do 44º Batalhão de Infantaria 

Motorizada – BIM, Cuiabá-MT; bem como para ciência do 

despacho/decisão: (...) Ante o exposto, DEFERE-SE PARCIALMENTE o 

pedido de tutela provisória de urgência para determinar ao ESTADO DE 

MATO GROSSO que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,suspenda os 

descontos relativos à retenção em razão do teto constitucional sobre os 

proventos de aposentadoria da servidora ROSANA BORGES MONTEIRO 

no cargo de Professor da Educação Básica, até ulterior deliberação deste 

juízo. Designe-se audiência de conciliação. (...)" OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1002571-48.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE SOUZA ROSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 
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FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DESPACHO Numero do Processo: 

1002571-48.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ROBERTO DE SOUZA ROSA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Em consulta pública 

realizada, nesta data, às 15:25 horas, no portal da Seges-MT 

(https://seaponline.gestao.mt.gov.br/Rendimentos/inicio.faces), verifica-se 

que o recorrente não se enquadra nos requisitos de hipossuficiência, 

podendo assim, arcar com as custas processuais. Diante disso, 

INDEFERE-SE o pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela 

parte autora. Intime-se a parte recorrente para recolher o preparo do 

Recurso Inominado retro ou comprovar incapacidade financeira, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001764-91.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONINA RIBEIRO MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE PEREIRA CARVALHO OAB - MT0017658A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

DECISÃO: (...) Por tais razões e circunstâncias, preenchidos os requisitos 

legais, DEFERE-SE a tutela provisória para que o requerido INSTITUTO DE 

ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MATO 

GROSSO viabilize a transferência da parte autora ANTONINA RIBEIRO 

MACEDO, CPF sob o nº 078.435.931-87, para um leito de Unidade de 

Terapia Intensiva – UTI em hospital que disponha de condições técnicas 

para tratamento de sua patologia, mediante avaliação de risco específico 

para transferência pela equipe que atualmente assiste o paciente e 

autorização médica da unidade na qual se encontra internado, caso se 

apresente viável, NO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS, limitada 

ao teto do juizado. Intime-se a parte autora para juntar aos autos 

orçamento do pedido pleiteado a fim de verificar a competência deste 

Juizado, no prazo de 03 (três) dias. Cite-se e intime-se o Reclamado para 

trazer aos autos documentos de que disponha para o esclarecimento da 

causa, nos termos do art. 9º da Lei 12.153/2009. Serve a presente 

decisão de mandado, a fim de viabilizar o cumprimento mais ágil da 

presente tutela de urgência. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002906-67.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

JADIR BRUM BRASIL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002906-67.2017.8.11.0001 REQUERENTE: JADIR BRUM BRASIL 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003005-37.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

CLEODEOMAR JUVENAL DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1003005-37.2017.8.11.0001 REQUERENTE: CLEODEOMAR JUVENAL DA 

SILVA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. RECEBE-SE 

o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua tempestividade. 

Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no 

prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma Recursal Única. 

Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002996-75.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

EDGARD PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002996-75.2017.8.11.0001 REQUERENTE: EDGARD PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002708-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DA SILVA MAIZMAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002708-30.2017.8.11.0001 REQUERENTE: SIMONE DA SILVA MAIZMAN 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se o 

recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000134-97.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA BORGES MONTEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA ELISA BORGES MONTEIRO BRITTA OAB - MT4261/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Número do Processo: 

1000134-97.2018.8.11.0001 REQUERENTE: ROSANA BORGES MONTEIRO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebe-se a 

emenda à inicial (ID. 12332976). Cuida-se de ação ordinária de cobrança 

com pedido de tutela de urgência na qual a parte autora requer “a 

suspensão imediata dos descontos relativos à retenção do teto 

constitucional sobre os vencimentos por estar em flagrante ilegalidade e 

causando prejuízos irreparáveis à requerente;”. A parte autora informa 

que foi aposentada com proventos integrais no ano de 2011, no cargo de 

Professor da Educação Básica, e exerce o cargo de Perito Oficial Criminal 

desde 2003. Extrai-se dos documentos juntados que os proventos de 

aposentadoria e o subsídio do cargo de Perito Oficial Criminal são, 
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respectivamente, de R$ 7.524,45 e 27.385,71. Aponta que a partir de 

junho/2017 a administração pública passou a realizar descontos em seus 

vencimentos em razão do teto constitucional e não obteve êxito em fazer 

cessar tais descontos na via administrativa. Sustenta, em síntese, que em 

razão dos cargos serem constitucionalmente acumuláveis, o atual 

entendimento do Supremo Tribunal Federal é o de que o teto deve ser 

aplicado isoladamente a cada um dos vínculos e não ao somatório das 

remunerações, razão pela qual imputa como ilegais as retenções sobre 

seus vencimentos. É o breve relato. O artigo 3º da Lei 12.153/2009 

estabelece que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, 

deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do 

processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Na espécie, 

estão presentes os requisitos próprios para o excepcional deferimento da 

tutela após oitiva da Fazenda Pública, haja vista que, ao menos em tese, a 

supressão indevida de parte dos proventos de aposentadoria relativa ao 

cargo de Professor da Educação Básica não ultrapassa o valor do subteto 

constitucional (subsídio do governador). A probabilidade do direito está 

evidenciada pelo desconto nos dois subsídios da parte autora. O risco de 

agravamento do dano decorre da manutenção do estado atual na qual a 

autora continuará a sofrer aparente supressão indevida salarial. Desse 

modo, até que se esclareça se o motivo permite ou não a devolução de 

valores, há que se ter a cautela de preservar a integralidade dos 

proventos de aposentadoria, eis que não ultrapassam o teto 

constitucional. Caso a medida seja concedida somente ao final poderá ser 

ineficaz, haja vista que a requerente já terá suportado prejuízo com 

redução de verba de natureza alimentar. Por outro lado, não há risco de 

sua irreversibilidade haja vista que, se constatada a regularidade, poderá 

haver a retomada dos descontos. Ante o exposto, DEFERE-SE 

PARCIALMENTE o pedido de tutela provisória de urgência para determinar 

ao ESTADO DE MATO GROSSO que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

suspenda os descontos relativos à retenção em razão do teto 

constitucional sobre os proventos de aposentadoria da servidora 

ROSANA BORGES MONTEIRO no cargo de Professor da Educação 

Básica, até ulterior deliberação deste juízo. Designe-se audiência de 

conciliação. Cite-se o requerido, com as advertências legais, 

especialmente para apresentar a documentação de que disponha para 

esclarecimento da causa, nos termos do artigo 9º da Lei 12.153/2009. 

Intime-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002724-81.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

TEMISTOCLES ALVES DE ARAUJO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

ARISTIDES SOARES DE CAMPOS NETO OAB - MT23651/O (ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002724-81.2017.8.11.0001 REQUERENTE: TEMISTOCLES ALVES DE 

ARAUJO JUNIOR REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

RECEBE-SE o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002902-30.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ELDIO MARCIO SOUZA FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO LOUZICH DA SILVA OAB - MT0017532A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1002902-30.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ELDIO MARCIO SOUZA 

FERNANDES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o recurso no efeito devolutivo. Contrarrazões já apresentadas. 

Encaminhe-se à Turma Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela 

Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-29.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO GONCALO DE CAMPOS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO CORREA FRANCO OAB - MT22926/O-O (ADVOGADO)

TENARESSA APARECIDA ARAÚJO DELLA LÍBERA OAB - MT0007031A-O 

(ADVOGADO)

Ale Arfux Junior OAB - MT0006843S (ADVOGADO)

Jeonathãn Suel Dias OAB - MT0015978A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1001557-29.2017.8.11.0001 REQUERENTE: SEBASTIAO GONCALO DE 

CAMPOS PEREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

RECEBE-SE o recurso inominado no efeito devolutivo, haja vista sua 

tempestividade. Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar 

contrarrazões no prazo de 10 (dez) dias. Após, encaminhe-se à Turma 

Recursal Única. Intimem-se. Cumpra-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1003263-47.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CONCEICAO DA SILVA CRUZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Antonina Lopes de Almeida Martelli OAB - MT0012929A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Número do Processo: 

1003263-47.2017.8.11.0001 EXEQUENTE: SANDRA CONCEICAO DA 

SILVA CRUZ EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Recebe-se o presente pedido de reconsideração como embargos de 

declaração, interposto pela requerente em desfavor da decisão proferida 

no ID. 11115242, sob o fundamento de que houve erro na decisão. Nesse 

enfoque, observa-se que de fato a decisão merece reparos, na medida 

em que não houve manifestação sobre a renúncia juntada aos autos. 

Desta feita, RECEBE-SE E ACOLHE-SE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

opostos, nos termos do art. 1.022, do CPC, para sanar o equívoco na 

decisão, passando-se a ter a seguinte redação: “Relatório dispensado 

(art. 38 da Lei nº 9.099/95). Trata-se de pedido de Alvará Judicial para 

levantamento de crédito junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

relativo a verbas pendentes de URV do período de 03/1998 a 12/2008, no 

montante de R$ 25.246,53 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e seis 

reais e cinquenta e três centavos), do ex-servidor público CLÉCIO 

FERREIRA SOBRINHO, falecido em 04/05/1993. Havendo litisconsórcio 

necessário e estando a única filha do de cujus qualificada e assistida por 

advogado, DECLARA-SE HABILITADA a herdeira CLECIANE DA CRUZ 

FERREIRA e determina-se à secretaria que proceda a alteração do polo 

ativo. Passa-se à apreciação do pedido. Extrai-se da documentação 

coligida aos autos que existe o crédito pretendido conforme descrito na 

Certidão 764/2017-DPP (ID. 10905558, pág. 7), bem como não há bens a 

inventariar, o que justifica o presente Alvará. Consta nos autos a Certidão 

de Óbito, bem a transferência do direito da herdeira e filha CLECIANE DA 

CRUZ FERREIRA a sua genitora e requerente Sra. SANDRA CONCEIÇÃO 
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DA SILVA CRUZ. Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido 

inicial e determina-se a expedição de Alvará Judicial autorizando a parte 

autora SANDRA CONCEIÇÃO DA SILVA CRUZ a levantar o montante de 

R$25.246,53 (vinte e cinco mil, duzentos e quarenta e seis reais e 

cinquenta e três centavos), referente às verbas pendentes de URV do 

ex-servidor público CLÉCIO FERREIRA SOBRINHO, falecido em 04/05/1993, 

junto ao Tribunal de Justiça de Mato Grosso, e de consequência, 

DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, CPC. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Republique-se no Pje.” Intimem-se. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001160-33.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO DAGUIA ROHLING (REQUERENTE)

CINTHIA JAQUELINE ZANUNI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS OAB - MT0008857A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADM PARNASO AX EIRELI - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001160-33.2018.8.11.0001 REQUERENTE: HUGO DAGUIA ROHLING, 

CINTHIA JAQUELINE ZANUNI REQUERIDO: ADM PARNASO AX EIRELI - EPP 

Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS que a parte autora HUGO DAGUIA ROHLING e CINTHIA 

JAQUELINE ZANUNI promove em desfavor de ADM PARNASO HOTEL, 

(PARNASO HOTEL). É o sucinto relatório. Os Juizados Especiais da 

Fazenda Pública detém competência para processar e julgar os feitos em 

cujo polo passivo figurem uma das pessoas jurídicas de direito público 

expressamente listadas no art. 5º, II, da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 

5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública: I – como 

autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno 

porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 

2006; II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os 

Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles 

vinculadas.” g.n. Como se percebe, a pessoa jurídica de direito privado 

ADM PARNASO HOTEL, (PARNASO HOTEL). não enquadra-se em 

nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro 

neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Ingridy Taques 

Camargo Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001614-13.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY REGINA DA SILVA JABER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIANA LETICIA RAMOS MOREIRA GARCIA OAB - RO4867 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1001614-13.2018.8.11.0001 REQUERENTE: KELLY REGINA DA SILVA 

JABER REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A., VRG 

LINHAS AEREAS S.A. Vistos, etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE 

DANOS MORAIS (OVERBOOKING) que a parte autora KELLY REGINA DA 

SILVA JABER, promove em desfavor de GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A e VRG LINHAS AÉREAS S.A. É o sucinto relatório. Os 

Juizados Especiais da Fazenda Pública detém competência para 

processar e julgar os feitos em cujo polo passivo figurem uma das 

pessoas jurídicas de direito público expressamente listadas no art. 5º, II, 

da Lei 12.153/2009. A propósito: “Art. 5º Podem ser partes no Juizado 

Especial da Fazenda Pública: I – como autores, as pessoas físicas e as 

microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei 

Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; II – como réus, os 

Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como 

autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas.” g.n. Como 

se percebe, as pessoas jurídicas de direito privado GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A e VRG LINHAS AÉREAS S.A não enquadram-se em 

nenhuma das hipóteses do artigo supramencionado, não ostentando foro 

neste juízo. Ante o exposto, reconhece-se de ofício, a incompetência 

absoluta deste Juizado para processar e julgar o feito e julga-se extinto, 

sem resolução do mérito, a presente ação, nos termos dos artigos 64, §1º 

e 485, IV, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, 

conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27, 

da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto o presente à apreciação da MM. Juíza de Direito. Joselaine Duarte 

Gonzaga Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado 

pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Arquive-se com 

as baixas necessárias. Publicada no PJe. Gabriela Carina Knaul de 

Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002800-08.2017.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIENNE AMORIM DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura OAB - MT0009271A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ SENTENÇA Numero do Processo: 

1002800-08.2017.8.11.0001 REQUERENTE: ADRIENNE AMORIM DE LIMA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensa-se o 

relatório, (conforme artigo 38, da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009). ADRIENNE AMORIM DE LIMA ingressou com a ação de 

execução de título extrajudicial, na qual pretende o recebimento da 

certidão de crédito de nº 05176 no atualizado de R$ 29.854,89 (vinte e 

nove mil oitocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), 

expedida pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas da Secretaria 

Executiva do Núcleo Fazendário, em Cuiabá – MT em 20/04/2011 (id. 

10285948 - Pág. 1). O Estado opôs Embargos à Execução suscitando a 

ocorrência de prescrição Passa-se ao julgamento. É cediço que o Decreto 

nº 20.910/1932, em seu artigo 1º, prevê o prazo prescricional quinquenal 

para as ações de qualquer natureza contra a Fazenda Federal, Estadual e 

Municipal. Veja-se: "Art. 1º - As dívidas passivas da União, dos Estados e 

dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a 

Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, 

prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se 

originarem." negritei Registra-se que a parte exequente menciona a edição 

de Decreto nº 766/2011 que tratou sobre o sistema eletrônico de 

processamento das certidões de crédito que suspostamente suspendeu o 

prazo prescricional das cartas de créditos emitidas pelo Estado. No caso 

concreto, verifica-se que a certidão – objeto da execução – fora emitida 

anterior ao Decreto, não havendo nos autos prova do prejuízo da edição 

da referida norma, nem recusa manifesta da Administração ao seu 

pagamento. Acerca disto, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se 

pronunciou no sentido de que o referido Decreto não possui o condão de 

suspender a emissão das cartas de crédito, exorbitando os limites da Lei 

Estadual nº 8.772/2007, que disciplina o tema. Portanto, uma vez emitida a 

certidão, ter-se-á início o decurso do prazo prescricional inerente a todo 

título de crédito, no caso, o prazo de 05 (cinco) anos para se postular o 

respectivo recebimento. Impera, pois, o princípio da legalidade. A 
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propósito: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA A FAZENDA 

PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL. INAPLICABILIDADE. 

PREVALÊNCIA DO PRAZO QUINQUENAL, PREVISTO NO ART. 1º DO 

DECRETO 20.910/32. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ, NO 

JULGAMENTO DO RESP 1.251.993/PR, SOB O RITO DO ART. 543-C DO 

CPC. RECURSO PROCRASTINATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL 

IMPROVIDO, COM A IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 557, § 2º, DO CPC. I. 

Caso concreto em que a decisão atacada afastou a tese de prescrição 

trienal, em ação monitória movida contra a Fazenda Pública, sob o 

fundamento de que a Primeira Seção desta Corte, no julgamento, em 

12/12/2012, do REsp 1.251.993/PR (Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, DJe de 19/12/2012), submetido ao rito do art.543-C do CPC, 

assentou que o prazo de prescrição quinquenal, previsto no Decreto 

20.910/32, aplica-se às ações ajuizadas contra a Fazenda Pública, seja 

qual for a pretensão deduzida. (...) (STJ AgRg no AREsp 560.825/BA, Rel. 

Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

21/05/2015, DJe 02/06/2015) Dessa forma, prevalece o prazo quinquenal 

previsto no Decreto n. 20.910/32. Se assim o fosse, a ação judicial seria o 

caminho para ressuscitar toda e qualquer pretensão executiva contra a 

Fazenda Pública que já se encontrasse fulminada pela prescrição, 

colocando em xeque o princípio da segurança jurídica. Ademais, os 

prazos prescricionais são contados de forma objetiva, na forma da lei de 

regência, não havendo que se falar em critérios que alarguem sua 

interpretação e aplicação, sob pena de se tentar burlar norma de ordem 

pública. Assim, extrai dos autos que a parte exequente não comprovou 

qualquer suspensão ou interrupção da prescrição, nos cinco anos 

subsequentes a emissão do titulo de crédito, ônus que lhe incumbia. 

Ademais, mesmo de posse do titulo executivo extrajudicial, quedou-se 

inerte. Por fim, verifica-se que a data da emissão da Certidão de Crédito se 

deu em 20/04/2011 e a data do ajuizamento da ação foi em 13/10/2017, 

concluindo que a pretensão da parte exequente encontra-se fulminada 

pelo lapso prescricional quinquenal, comum a Fazenda Pública. Deste 

modo, JULGA-SE PROCEDENTE os embargos a execução para 

reconhecer a prescrição da pretensão autoral, e, por consequência, 

EXTINGUE-SE o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 

487, II, do CPC/2015. Sem custas nem honorários, conforme inteligência 

dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, submeto 

o presente à apreciação do MM. Juiz de Direito. Joselaine Duarte Gonzaga 

Juíza Leiga SENTENÇA Vistos, etc. Homologa-se, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, 

na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado, arquive-se 

com as anotações de praxe. Publicada no PJe. Cuiabá-MT, 23 de julho de 

2018. Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva Juíza de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 254, DE 25 DE JULHO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pela Excelentíssim a Senhor a Ju íza de 

Direito da 2ª Vara Criminal, Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni , por 

intermédio do Ofício nº 032-2018-Gab. datado de 20.07.2018 e expediente 

0065157-10.2018, resolve;

Artigo 1º - Nomear a Senhor a Beatriz Caroline Zotti , portadora da Cédula 

de Identidade RG - 23303190 SSP- MT, cadastrada no CPF 

042.694.511-57, para exercer o cargo de Assessora de Gabinete I, a 

partir da data da assinatura do termo de posse e entrada em exercício, 

que deverá ser editado e assinado após a publicação desta.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 255, DE 25 DE JULHO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado e Mato Grosso;

 Considerando o pedido formulado pela Excelentíssim a Senho ra Ju íza de 

Direito da 2ª Vara Criminal, Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, por 

intermédio do Ofício nº 032-2018-Gab. datado de 20.07.2018, resolve;

Artigo 1º - Exonerar, a partir de 25 de julho de 201 8, a servidor a Beatriz 

Caroline Zotti, matrícula 31958, portadora da Cédula de Identidade RG - 

23303190- SSP-MT, cadastrada no CPF 042.694.511-57, do cargo de 

Assessora de Gabinete II, da 2ª Vara Cível.

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

PORTARIA Nº 257, DE 25 DE JULHO DE 2018

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Portaria N.05/2017 do Conselho da Magistratura do 

Tribunal de Justiça do Estado e Mato Grosso, e;

CONSIDERANDO as recomendações da Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça, o Código de Organização e Divisão Judiciárias (COJE) e com 

fundamento nos artigos 8, 18 e 24 da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, atinente a 

obrigatoriedade de realização de Correição Ordinária para baixa e 

arquivamento de processos, fiscalização de documentos e pastas, 

resolve;

Artigo 1º - Realizar Correição Ordinária na Diretoria do Foro desta 

Comarca, no período de 01 de agosto de 2018 a 30 de agosto de 2018, 

visando a adoção de todas as providências necessárias para 

arquivamento e baixa de processos, verificação do estado de todos os 

feitos do juízo e a fiscalização de documentos e pastas.

Artigo 2º - Designar os gestores administrativos da Central de 

Administração para auxiliarem os trabalhos separando os processos, 

pastas e expedientes para início das atividades correcionais.

Artigo 3º - Convidar as autoridades legalmente constituídas, advogados, 

estagiários, serventuários e o público em geral a apresentarem 

reclamações por escrito quanto a eventuais irregularidades nos serviços 

relativos à justiça – Diretoria do Foro, em horário de expediente durante a 

correição.

 Artigo 4º - Convidar os senhores Serventuários, advogados, membros do 

Ministério Público e Público em geral, para, querendo, acompanhar os 

trabalhos da Correição, oportunidade em que serão resolvidas todas as 

reclamações e sugestões que forem apresentadas.

 Artigo 5º - Determinar a proibição de qualquer tipo de interrupção do 

expediente na Diretoria do Foro durante o período designado para 

Correição Ordinária.

 Artigo 6º - Determinar que seja expedido o competente edital para 

conhecimento, permanecendo uma cópia afixada no átrio deste Fórum.

Artigo 7º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Edital

Edital

EDITAL 16/2018-DF DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES - CONVOCAR as 

instituições públicas e/ ou privadas com a finalidade social, sediadas nesta 

Comarca para participarem do cadastro e habilitação, com a finalidade de 

obter recursos financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das 

composições civis, das transações penais e suspensão condicional dos 

processos realizados nesta Comarca de Rondonópolis – MT.

* O Edital n° 16/2018-DF completo, encontra-se no Caderno de Anexos do 

Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexos

EDITAL 15, DE 25 DE JULHO DE 2018.

CORREIÇÃO GERAL ORDINÁRIA NA DIRETORIA DO FORO DA COMARCA 

DE RONDONÓPOLIS/MT

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pela Portaria N.05/2017 do Conselho da Magistratura do 

Tribunal de Justiça do Estado e Mato Grosso,

FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele tiverem 

conhecimento que, de acordo as disposições do artigo 52 do Código de 
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Organização Judiciária e com fundamento no artigo 24 da Seção 3, do 

Capítulo 1, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso, que realizará Correição Geral Ordinária 

na Diretoria do Foro da Comarca de Rondonópolis/MT, no período de 01 a 

30 de março de 2018.

CONVIDA as autoridades legalmente constituídas, advogados, estagiários, 

serventuários e o público em geral, que tenham reclamações a fazer 

quanto a eventuais irregularidades nos serviços relativos à justiça, 

pertinentes a este Juízo, para que as apresentem no Fórum local, em 

horário de expediente.

DETERMINA aos Serventuários da Central de Administração que 

permaneçam em seus postos no período de correição, para os 

esclarecimentos necessários à realização da Correição Geral Ordinária na 

Diretoria do Foro.

DETERMINA que sejam separados todos os processos e expedientes para 

início dos trabalhos.

DETERMINA ainda, durante a correição, a proibição de qualquer tipo de 

interrupção do expediente na Diretoria do Foro.

Para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente edital, 

que será afixado no local de costume no Fórum e na porta da sala da 

Central de Administração.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 25 de julho de 2018.

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724400 Nr: 5388-38.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P EDINO DE PAULA ME, PEDRO EDINO DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 5388-38.2013.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: P EDINO DE PAULA ME e PEDRO EDINO DE PAULA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): P. Edino de Paula Me, CNPJ: 

32947665000101 e Executados(as): Pedro Edino de Paula, Cpf: 

06200450862, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 335,45

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 129,19

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 54,90

Rondonópolis - MT, 24 de julho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 705178 Nr: 13156-83.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APOLINARIO BISPO DA SILVA - POSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 13156-83.2011.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: APOLINARIO BISPO DA SILVA - POSS

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Apolinario Bispo da Silva - Poss 

brasileiro(a), atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 130,13

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 24 de julho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 759514 Nr: 13081-39.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILEUZA DE ABREU LOPES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL XAVIER DE PAULA- 

PROCURADOR - OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 13081-39.2014.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: MARILEUZA DE ABREU LOPES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Marileuza de Abreu Lopes, Cpf: 

57188821320, Rg: 877.643 SSP MT Filiação: Maria de Abreu Maçal, data 

de nascimento: 04/08/1968, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, 

casado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 130,86

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 24 de julho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 724256 Nr: 5248-04.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO NOGUEIRA LUNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO 

PROCURADOR - OAB:4118-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 5248-04.2013.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: JOAO NOGUEIRA LUNA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Joao Nogueira Luna, Cpf: 

10446273104, Rg: 06664-9 SSP MT, atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 130,86

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 24 de julho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 721204 Nr: 2224-65.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA LOHANNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 2224-65.2013.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: PATRICIA LOHANNA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Patricia Lohanna, Cpf: 81783620153, 

atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 
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Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 130,86

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 24 de julho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 284656 Nr: 405-79.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAGUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO LUZ BORGES LEAL - 

OAB:5710 Procurador

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 405-79.2002.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: FAGUS MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

INTIMANDO(A, S): Réu(s): Fagus Materiais Para Construcao Ltda, CNPJ: 

00949776000152, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 228,12

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 130,13

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 53,54

Rondonópolis - MT, 24 de julho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 354176 Nr: 9171-19.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:5152-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 9171-19.2005.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: GRAFICA MODELO LTDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Grafica Modelo Ltda, CNPJ: 

03942737000111, Inscrição Estadual: 13.109.708-3, atualmente em lugar 

incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 345,23

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 202,49

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 24 de julho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440699 Nr: 9368-95.2010.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEIDIR CARLOS NEITZKE, MARLENE MENDES NEITZKE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS TINOCO FILHO, CECILIA CARVALHO 

TINOCO, ANTONIO JOSE DA SILVA, IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:OAB/MT4978

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE RONDONOPOLIS - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 9368-95.2010.811.0003

ESPÉCIE: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

PARTE REQUERENTE: NEIDIR CARLOS NEITZKE e MARLENE MENDES 

NEITZKE

PARTE REQUERIDA: ISAIAS TINOCO FILHO e CECILIA CARVALHO TINOCO 

e ANTONIO JOSE DA SILVA e IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP

INTIMANDO(A, S): Requerido(a): Cecilia Carvalho Tinoco, Rg: 53.404 SSP 

MT, brasileiro(a), casado(a), agropecuarista, e Requerido(a): Isaias Tinoco 

Filho, Cpf: 00835110168, Rg: 144721 SSP MT, brasileiro(a), casado(a), 

agropecuarista, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento do valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, o valor 

deverá ser depositado/transferido para conta corrente 44017-5, agência 

0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - Cartório 

Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser lavrada 

certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 25 de julho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 788238 Nr: 9528-47.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAENNA SANTANA HENRY - ME, TAENNA 

SANTANA HENRY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 9528-47.2015.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

PARTE REQUERIDA: TAENNA SANTANA HENRY - ME e TAENNA 

SANTANA HENRY

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Taenna Santana Henry, Cpf: 

00310426197 e

 Executados(as): Taenna Santana Henry - Me, CNPJ: 04737065000175, 

(Ana Gracia Confecções), ambos atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 346,24

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 134,24

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 152,86

Rondonópolis - MT, 25 de julho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 762905 Nr: 14856-89.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZARAMELLA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 14856-89.2014.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE 

RONDONOPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: ZARAMELLA & CIA LTDA

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Zaramella & Cia Ltda, CNPJ: 

06354142000133, atualmente em lugar incerto e não sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 368,00

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 259,22

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 60,22

Rondonópolis - MT, 25 de julho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 68762 Nr: 4092-06.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS PEREIRA CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE NUCCI VACARO - 

OAB:44118-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

CENTRAL DE ARRECADAÇÃO

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS

PRAZO 15 DIAS

AUTOS N.º 4092-06.1998.811.0003

ESPÉCIE: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

PARTE REQUERIDA: MARCOS PEREIRA CARNEIRO

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Marcos Pereira Carneiro, sem 

qualificação nos autos, brasileiro(a), atualmente em lugar incerto e não 

sabido.

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, acima especificada, 

atualmente em lugar incerto e não sabido, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetue o pagamento das Custas Processuais e Taxa 

Judiciária ao FUNAJURIS, bem como, valor devido ao Cartório Distribuidor 

(não oficializado), conforme abaixo descrito, esclarecendo que, para 

pagamento ao FUNAJURIS, a guia de recolhimento deverá ser emitida no 

site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br), no link 

“EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicando no item 11 

(custas e taxas finais remanescentes) e, para o pagamento do Cartório 

Distribuidor, o valor deverá ser depositado/transferido para conta corrente 

44017-5, agência 0551-7 do Banco do Brasil S/A, em nome Edilma Braga - 

Cartório Distribuidor, CNPJ nº 01.974.435/0001-08, sob pena de ser 

lavrada certidão e encaminhada ao Departamento de Controle e 

Arrecadação-DCA/TJMT, e à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, sem prejuízo das devidas anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça e no Provimento 12/2017. 

Deverá ainda, proceder a juntada nestes autos, da Guia de Recolhimento 

do Funajuris, bem como, de todos os comprovantes de 

depósitos/transferências realizados, conforme Lei nº 7.603/2001.

VALORES PARA PAGAMENTO:

Custas Processuais .................................................................. R$ 1.015,73

 Taxa Judiciária ....................................................................... R$ 939,68

Cartório Distribuidor ............................................................. R$ 483,86

Rondonópolis - MT, 25 de julho de 2018.

Sônia Aparecida dos Santos Barreto

Gestora Administrativa

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005444-49.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FERREIRA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA JULIA BARKOSKI DE OLIVEIRA OAB - MT21784/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FANCAR DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO AMERICO ORTIGARA OAB - MT0009552A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

 

Dos advogados das partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestem sobre a contestação da denunciada.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003951-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO BERNARDO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERGINIA CHINELATO OAB - MT24047-B (ADVOGADO)

ISMAEL MUHAMAD ABDEL JALIL OAB - MT0005794S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. S. ESCOLA DE FORMACAO DE CONDUTORES ''AB'' DE VEICULOS 

AUTOMOTORES LTDA - ME (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre a certidão de ID 14364037.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000492-27.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE RUIZ CAVALCANTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO PAULA DO CANTO JUNIOR OAB - MT0007129A-B 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PERFECT FLIGHT ESCOLA DE AVIACAO CIVIL DE RONDONOPOLIS LTDA - 

ME (RÉU)

 

Do advogado do requerente para que, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifeste sobre a defesa apresentada pela Defensoria Pública.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004002-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES MONTEIRO VIRGILIO (REQUERENTE)

ALCEU VIRGILIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE NILSSON COELHO (REQUERIDO)

WELINGTON CROCETTA COELHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) dos requerentes para, no prazo de 5 (cinco) 

dias, manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pelos 

requeridos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009773-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NELIO NUNES CABETTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEI MESQUITA SANDIM OAB - MT5257-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pela 

requerida.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002996-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MATAO AGRICOLA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO (RÉU)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar o recolhimento da diligência do Oficial de Justiça.
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008077-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ERCILIO NOGUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

 

Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, manifestar sobre a contestação e o pagamento do débito.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1005076-06.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DOS SANTOS MENDES (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:

PANORAMA IMOBILIARIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Feitos Cíveis n. º 

1005076-06/2017 Ação: Usucapião Autora: Ana Paula dos Santos 

Mendes. Ré: Panorama Imobiliária Ltda – ME. Vistos, etc. Cumpram-se os 

termos de despacho de (fls.29/30 – correspondência ID 9722683), no 

prazo de (5) cinco dias, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo-MT., 17 de novembro de 2017. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 

1ª. Vara Cível.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1003750-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDOS SPERANCA (AUTOR)

JULIO CESAR SPERANZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR OAB - MT15290/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA FERREIRA SOARES (RÉU)

HELMUTE HOLLATZ (RÉU)

DALVA MARIA PERES (RÉU)

MARCIA CRISTINA DE JESUS MOURA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº10033750-74/2018 Ação: Usucapião Extraordinário Autores: Fernandos 

Sperança e Outro. Ré: Dalva Maria Peres. Vistos, etc. FERNANDOS 

SPERANÇA e JULIO CESAR SPERANZA, com qualificação incompleta nos 

autos, ingressaram neste juízo com a presente “Ação de Usucapião 

Extraordinário” em desfavor de DALVA MARIA PERES, com qualificação 

nos autos, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. 

Compulsando detidamente os autos verifica-se que ausentes documentos 

indispensáveis à propositura da demanda. D E C I D O: Intime-se, através 

de seu bastante procurador, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do artigo 321, do Código de Processo Civil, para no prazo de 15 

(quinze) dias emendar a inicial: a) qualificando as partes de forma correta 

e integral, eis que ausente o endereço dos autos, em conformidade com a 

qualificação apresentada à (fl.04 – correspondência ID 13312016) 

(art.319, II, CPC e art. 1º, da Resolução nº 021/2011/TP); b) acostando aos 

autos matrícula dos imóveis usucapiendos, bem como, as matrículas dos 

imóveis lindeiros, eis que ambas encontram-se ausentes nos autos (art. 

320, CPC); c) carreando aos autos a planta (baixa) dos imóveis 

usucapiendos (Lotes nº13 e nº14 – caso haja edificação) (art.216-A, Lei 

nº 6.015/73); d) juntando as certidões negativas dos distribuidores da 

Comarca da situação do imóvel e do domicílio dos requerentes (art.216-A, 

Lei nº 6.015/73); e) anexando aos autos cópia legível da procuração de 

(fl.53 – correspondência ID 13317106), nos termos dos artigos 104 e 320 

CPC; f) acostando, novamente, os documentos de (fls.13/15, fls.17/21 e 

fls.23/27 – correspondência ID 13312045), eis que as constantes dos 

autos encontram-se ilegíveis (art.320, CPC); g) ata notarial pelo tabelião, 

da qual depreenda-se o tempo da posse, antecessores e circunstâncias 

do imóvel (art.216-A, I, Lei nº 6.015/73). Transcorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado nos autos, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. 

Roo-MT, 23 de maio de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª 

Vara Cível.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 291582 Nr: 6054-25.2002.811.0003

 AÇÃO: Seqüestro->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE TECIDOS NORTE DE MINAS 

COTEMINAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS NEWTON VASCONCELOS BONFIM 

JUNIOR, BIAL ALGODOEIRA INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA, IBEL 

INDUSTRIA BONFIM DE EXTRAÇÃO DE ÓLEO LTDA, BIAL BONFIM 

INDUSTRIA ALGODOEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT, ANTONIO MARTELO JUNIOR - OAB:6.370/MT, 

GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A/MT

 Do advogado da parte autora para, no prazo de 5 (cinco) dias, preparar, 

instruir e retirar a carta precatória.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 816212 Nr: 1645-15.2016.811.0003

 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: ANDREIA PINHEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRMÃOS SOARES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMAURI DE SOUSA BRITO FILHO 

- OAB:13625-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MARCOS DE CAMPOS 

BATISTA - OAB:23457/GO

 Do advogado da parte requerida para, no prazo legal, manifestar quanto 

aos Embargos de Declaração de fls. 605/606, interpostos pela parte 

autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 726360 Nr: 7292-93.2013.811.0003

 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: AIRTON FROEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA RIZAN TRATORES LTDA, 

NEIVA MARLI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZALTINO SUZANO - 

OAB:6884-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF - 

OAB:9502/O, MARCELA BALIEIRO SOUKEF - OAB:MT/9502, PATRICIA 

APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - OAB:OAB/MT12.507

 Do Advogado do autor para, retirar Carta Precatória.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 63964 Nr: 12548-76.1997.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINIZ ZANDONADI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 308 de 487



OAB:4266/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 o procurador da parte autora, para que 

indique bens passíveis de penhora, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de, no silêncio, extinguir o feito sem resolução de mérito, conforme r. 

decisão de fls.547.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 728868 Nr: 9626-03.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERSON RONEI SCARTON JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ELETRONICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423

 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, a dar 

prosseguimento no feito, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812998 Nr: 526-19.2016.811.0003

 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: COMPANHIA DE CREDITO FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO RCI DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO VITAL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DEVESSA CINTRA - 

OAB:14230/MT, Luis Lauremberg Eubank de Arruda - OAB:MT-4493

 Intimação do procurador da parte requerida, para no prazo legal 

manifestar sobre a petição de desistência do feito requerida pela parte 

autora de fls 113.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 342087 Nr: 10227-24.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 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, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito quanto à satisfação do crédito, no prazo legal, conforme r. decisão 

de folhas 257.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 866889 Nr: 5543-02.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAMILSON FERRER DOS REIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M F C COMERCIAL AGRICOLA LTDA, MARLY 

DE FATIMA CONCOLIN SCHIMIDT, ISAEL BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA DE FRANÇA BORGES - 

OAB:18745/B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:00000000000000

 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 sobre fls.78/81, no prazo legal, requerendo, para tanto, o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 380950 Nr: 9187-36.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO RODRIGUES SIEMIONKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MANOEL DE OLIVEIRA FERRO, 

APARECIDA LOPES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SHIRLEI MESQUITA SANDIM - 

OAB:5257/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARMANDO OTAVIO 

MARCONDES GUIDIO - OAB:2356/MT, LEONARDO RANDAZZO NETO - 

OAB:3504-A/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 o procurador da parte autora para no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração 

de folhas nº 268/270

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 756479 Nr: 11152-68.2014.811.0003

 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: JOAO CARLOS MARINHO LUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOI BOM COMERCIO DE ANIMAIS LTDA, 

OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO, JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON VATUTIN LOUREIRO 

JUNIOR - OAB:3876/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA MACHADO 

MARDINE SANTANA - OAB:17297/O, PATRICIA MACHADO MARDINE 

SANTANA - OAB:OAB/MT 17297, WILSON LOPES - OAB:7396-B/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 o procurador da parte autora para no prazo 

legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração 

de folhas nº 397/392.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 709315 Nr: 4232-49.2012.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUNICE ROSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 sobre certidão de fls.126, no prazo legal, requerendo, para 

tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 780308 Nr: 6328-32.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:MT/10962-B
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 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 para no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao Recurso de Apelação de folhas 

nº 115/122..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 402694 Nr: 16218-73.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO NUNES MARRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/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, DESIGNANDO os dias 23 e 30 de agosto de 2018, para 

realização dos leilões, ambos das 10:00 às 17:00 horas do horário de 

Mato Grosso.

Certifico ainda que, os referidos leilões serão realizados via eletrônica, por 

meio da plataforma de leilões própria, conforme especificado na petição do 

Leiloeiro Público de folhas nº 107.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 787704 Nr: 9292-95.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA RODRIGUES DE REZENDE, ANTONIO 

FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:MT 8.123, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDES - 

OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:00000000000000

 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, DESIGNANDO os dias 23 e 30 de agosto de 2018, para 

realização dos leilões, ambos das 10:00 às 17:00 horas de Mato Grosso.

Certifico ainda que, os referidos leilões serão realizados via eletrônica, por 

meio da plataforma de leilões própria, conforme especificado na petição do 

Leiloeiro Público de folhas nº 71.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 293794 Nr: 8363-19.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOARES IMPORTADORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDA DA CRUZ PANIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/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, DESIGNANDO os dias 23 e 30 de agosto de 2018, para 

realização dos leilões, ambos das 10:00 às 17:00 horas do horário de 

Mato Grosso.

Certifico ainda que, os referidos leilões serão realizados via eletrônica, por 

meio da plataforma de leilões própria, conforme especificado na petição do 

Leiloeiro Público de folhas nº 142.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 335541 Nr: 4392-55.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELETRICA FALCAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON MOREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 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, DESIGNANDO os dias 23 e 30 de agosto de 2018, para 

realização dos leilões, ambos das 10:00 às 17:00 horas do horário de 

Mato Grosso.

Certifico ainda que, os referidos leilões serão realizados via eletrônica, por 

meio da plataforma de leilões própria, conforme especificado na petição do 

Leiloeiro Público de folhas nº 353.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 709742 Nr: 4680-22.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DE CARNE AVENIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B/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, DESIGNANDO os dias 23 e 30 de agosto de 2018, para 

realização dos leilões, ambos das 10:00 às 17:00 horas do horário de 

Mato Grosso.

Certifico ainda que, os referidos leilões serão realizados via eletrônica, por 

meio da plataforma de leilões própria, conforme especificado na petição do 

Leiloeiro Público de folhas nº 142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 446284 Nr: 1466-57.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON MILITAO DA ROCHA, JOBER 

SEINDENFUS, ANTONIO MILITAO DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - 

OAB:MT/10.752 -B, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - 

OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:3921

 Do procurador da parte autora, para no prazo legal retirar , instruir e 

providenciar a distribuição da carta precatória expedida nos autos .

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000212-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA SANTANA GARCIA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos a fim de intimar 

o(a) advogado(a) da Parte Autora do início do prazo de dilação requerido 

(40 dias). Decorrido este prazo, fica desde já intimado para dar 

prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007707-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NORMA FIGUEIREDO CAMPOS DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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DELFINA MITICO MIYOSHI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURICIO AUDE OAB - MT0004667A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009702-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL CENTRAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA - EM 

RECUPERACAO JUDICIAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA OAB - MS15471 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAPIDO TRANSPAULO LTDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE, NO PRAZO 

LEGAL, O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL DE 

JUSTIÇA, ATRAVÉS DA GUIA DE PAGAMENTO A SER GERADA 

DIRETAMENTE NO SITE WWW.TJMT.JUS.BR, NO LINK: SERVIÇOS/GUIAS.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005869-42.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. SCHWANCK MAGGI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EDINALVA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA CIÊNCIA 

DA CERTIDÃO ID. 14369745, BEM COMO PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, REQUERENDO O QUE ENTENDER DE DIREITO, NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002294-26.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA VAZ GOMES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDI$NIL (RÉU)

BANCO CETELEM S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002294-26.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 03 de setembro de 2018 

às 14h30 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1003393-65.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA OAB - SP0299951A (ADVOGADO)

BENJAMIM VIEIRA CELIO FILHO OAB - MT0003700A (ADVOGADO)

ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO OAB - SP146997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1003393-65.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004323-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CRISLAINE APARECIDA LEONEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA PIRES DA SILVA BONFANTI OAB - MT17202/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004323-83.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 03 de setembro de 2018 

às 15h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 
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25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005639-63.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIDIANE BASILIO DA SILVA OAB - MT0019029A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005639-63.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente para emendar a inicial, juntando aos autos cópia da fatura no 

valor de R$ 969,54 (novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e 

quatro centavos) com vencimento em 30/11/2017. Intime-o ainda para que 

no mesmo prazo alhures concedido traga aos autos, cópia de suas três 

últimas declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou 

CTPS, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005676-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR GUILHERME DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO OAB - MT0018396A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005676-90.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005691-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO LEMOS VAZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005691-59.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005702-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERSON ROTTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT0007103A 

(ADVOGADO)

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT13809/A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LILIAN MOURA E SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1005702-88.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que não houve o requerimento para concessão das benesses da 

gratuidade da justiça e tampouco a comprovação de eventual 

hipossuficiência, intime o autor, na pessoa do patrono constituído para 

proceder o recolhimento das custas e taxa judiciárias no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005719-27.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NESELLO INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HONORIO DE CASTRO OAB - MT3541/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS CEZAR CORDEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1005719-27.2018.8.11.0003 Vistos etc. Expeça 

mandado de citação para o requerido marcos Cezar Cordeiro a ser 

cumprido no endereço constante no Id. 14324555. Após, devolva ao Juízo 

Deprecante com as nossas homenagens. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005737-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON DA CRUZ DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005737-48.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 
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qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 

de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005734-93.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA ROSANGELA CERVIGNI MARTINS (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)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005734-93.2018.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Tendo em vista que o magistrado detém o Poder/Dever 

de velar pela razoável duração do processo e também de promover, a 

qualquer tempo, a conciliação entre as partes, adequando os atos 

processuais às necessidades do conflito de modo a conferir maior 

efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a 

aplicação do princípio da razoável duração do processo albergado no 

artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar para momento oportuno a 

análise da conveniência da audiência de conciliação prevista no art. 334, 

do CPC/15. Esclareço que a postura adotada não causará qualquer 

prejuízo às partes e tampouco nulidade processual, vez que a composição 

amigável poderá ocorrer em qualquer fase do processo, mediante petição 

em conjunto, bem como o próprio juízo poderá a qualquer momento 

conciliar as partes quando estas manifestarem interesse. Ademais, esta 

magistrada milita nesta Comarca desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum 

efeito prático se vislumbrou na realização das audiências previstas nos 

artigos 277 e 331 do CPC/73, pois na maioria dos atos não houve a 

formalização de acordo. Ressalto, inclusive, que este juízo foi comunicado 

por meio do Ofício Circular nº 05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o 

“CEJUSC”, somente realizará as audiências de mediação, pois o referido 

núcleo não possui conciliadores e mediadores suficientes para atender a 

demanda de processos desta Comarca e, caso haja a designação da 

audiência de conciliação pela pauta deste juízo a agilidade processual 

restará prejudicada, ante o elevado número de audiências de instrução 

(cíveis e criminais na área ambiental) já designadas para o corrente ano. 

Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 

231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 

de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001721-22.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE VICENTE ROSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALVO RODRIGUES BARBOSA OAB - 304.536.401-25 (PROCURADOR)

Edson Ritter OAB - MT0015465A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERSON RODRIGUES DE SOUZA (RÉU)

ARIANE RODRIGUES CARVALHO (RÉU)

IMOBILIARIA AURORA LTDA - EPP (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14374834 e 14374843

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002638-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MISTER BEEF COMERCIO DE CARNES LTDA - ME (EXECUTADO)

ANTONIO ESTEVES GOMES (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca das correspondências devolvidas IDs 

nºs 14375206 e 14375211

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001247-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON CARNEIRO DE VASCONCELOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001247-51.2016.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, arquive-o com a baixa e anotações necessárias. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001208-54.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDA GOMES PEREIRA SCHWEGER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA OAB - MT19177/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOA VISTA SERVICOS S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELIO YAZBEK OAB - SP0168204A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001208-54.2016.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, arquive-o ao arquivo com a baixa e anotações 

necessárias. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001832-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (RÉU)
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Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA OAB - MG0063440A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001832-06.2016.8.11.0003. Vistos etc. Ante o retorno dos 

autos do e. TJMT, remeta-o a contadoria judicial para apuração do valor 

das custas processuais, conforme condenação imposta pela r. sentença. 

Vindo o cálculo, intime a requerida para pagamento, no prazo de 05 

(cinco) dias. Havendo o decurso do prazo sem manifestação, deverá a 

Sra. Gestora encaminhar o feito ao departamento competente para as 

providências cabíveis. Com o recolhimento e não havendo manifestação 

da parte interessada, ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. 

Intime. Cumpra Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002083-24.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SOLANGE APARECIDA BARIVIERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO CARVALHO ALVES OAB - MT19750/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002083-24.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 05 de setembro de 2018 

às 15h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000621-32.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DUMONT BRAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0016983A 

(ADVOGADO)

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0013620A 

(ADVOGADO)

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS OAB - MT0015527A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KMERHI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CICERO ASSIS ANCHIETA OAB - MT3.846 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000621-32.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 05 de setembro de 2018 

às 16h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000377-06.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR SALIH CHARANEK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT0012093A-B (ADVOGADO)

BRUNO GARCIA PERES OAB - MT0014280A-B (ADVOGADO)

RICARDO ALVES ATHAIDE OAB - MT0011858S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILDA CASTRO PINHEIRO BRANDAO (REQUERIDO)

LUIZ INACIO BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000377-06.2016.8.11.0003. Vistos etc. Aos revéis citados 

por edital, nomeio Curadora Especial na pessoa de da Defensora Pública 

que atua junto à Terceira Vara Cível nesta Comarca, nos termos do artigo 

72, II, do CPC. Intime. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005597-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SCANIA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL TRIGO WATANABE OAB - SP173333 (ADVOGADO)

MARIA JOSE MORAES DE PAULA E SILVA OAB - SP0123405A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE TONINI (REQUERIDO)

A. TONINI - EPP (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca das correspondências devolvidas IDs 

nºs14375580 e 14375593

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006024-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA MARI GUERINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA OAB - SP0075346A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANS PIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO JUAREZ PRAZERES OAB - PR82915 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006024-45.2017.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 
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questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003656-97.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PERICLES ALVES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELLA GOMES FAVRETO OAB - MT19384/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003656-97.2016.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando a impugnação das partes (Id. 13812103, 13932450 e 

1399730) quanto aa proposta no Id. 13364458, intime o Sr. Perito Valter 

Joaquim dos Santos para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004081-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR VILELA DE MORAES SILVA (EXEQUENTE)

Espólio de Ermenésio Vilela de Moraes (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA CORSINO GONÇALVES NONATO OAB - MT0006866A 

(ADVOGADO)

MARIA AUXILIADORA VILELA SILVA PACHECO OAB - MT10020/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA VIEIRA DE MORAIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004081-90.2017.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

credor para promover o andamento do feito no prazo de 05 (cinco) dias. 

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003996-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMIR NUNES VIANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO BESSA SANTOS OAB - MT0021460A (ADVOGADO)

FRANCIANE OLIVEIRA LOURENCO OAB - MT24024/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003996-70.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002342-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO GREGORIO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA OAB - MT10071-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002342-48.2018.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 
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ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de julho 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1006386-47.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO BORGES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GIRALDI FARIA OAB - MT0007245A (ADVOGADO)

EDUARDO GONCALVES AMORIM OAB - MT23317/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS NATANIEL WANZELER (RÉU)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

CARLOS ROBERTO COSTA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006386-47.2017.8.11.0003. Vistos etc. Tendo em vista que 

a sede da ré é um escritório virtual, não é possível, aos seus 

divulgadores, por seus próprios meios, o acesso aos documentos de que 

necessitem para instruir a ação liquidação de sentença, recebo a presente 

ação como pedido de “Exibição de Documentos”. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais, e os documentos que instruem a inicial, comprovam a 

hipossuficiência. Cite a requerida para exiba os documentos requeridos na 

peça de ingresso, sob pena de aplicação das sanções previstas no artigo 

400, do CPC, bem como, querendo, apresentarem resposta, no prazo de 

05 (cinco) dias, nos termos do artigo 398, do CPC. Expeça o necessário. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1006641-05.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA DOS SANTOS OTANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLEN MARCIA NUNIS DE CASTRO OAB - MT14267/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006641-05.2017.8.11.0003. Vistos etc. Para melhor 

elucidação dos fatos, bem como para comprovar se houve ou não 

recebimento de valores, determino que a exequente traga o extrato 

bancário relativo ao mês de junho/2013, bem como traga documentos 

comprobatórios demonstrando que o terceiro Vaildo Vieira Silva 

compartilhou seus bônus e/ou transferência de créditos dentro da rede 

para sua adesão junto a a executada no valor descrito na inicial, no prazo 

de 05 (cinco) dias. Após, conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 

de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002176-16.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDERSON MENDES SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA 

LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO COLTRO EVOLA OAB - SP391860 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002176-16.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Tendo em vista 

que o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a 

qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, e tendo em 

vista a controvérsia constante nos autos, designo o dia 06 de setembro de 

2018 às 17h20 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008747-37.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA RITA SANTOS PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R C PEREIRA SERVICOS DE CONSTRUCOES - ME (RÉU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do Advogado da parte autora para 

manifestar no prazo legal acerca da correspondência devolvida ID 

nº14376220

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000904-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RITA RIBEIRO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SAITO OAB - MT0013392A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000904-84.2018.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de julho 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 316 de 487



de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007989-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA ARANTES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDERSON ROCHA DE SOUZA OAB - MT0012103S (ADVOGADO)

ANDRE ROCHA DE SOUZA OAB - MT20964/O (ADVOGADO)

NALVA NILTA DE SOUZA BARROS MELO OAB - MT15898 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GPS LOGISTICA E GERENCIAMENTO DE RISCOS S.A. (RÉU)

NR PARTICIPACOES LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO MAGGICO MELLACE OAB - SP288496 (ADVOGADO)

LIGIA TATIANA ROMAO DE CARVALHO OAB - SP0215351A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1007989-58.2017.8.11.0003. Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar as partes manifestação específica 

acerca das questões de fato e direito supostamente controvertidas. 

Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a possibilidade de 

audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 357, §3º, do 

CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação específica acerca 

das provas, o que garante a celeridade do processo. Destarte, visando 

garantir a efetiva participação dos litigantes quanto às provas úteis e 

necessárias à solução da lide, intime-as para, no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis, manifestarem acerca das questões de fato e direito controvertidas, 

bem como acerca as provas que pretendem produzir, justificando-as de 

forma objetiva e fundamentadamente, quanto a sua relevância e 

pertinência. Quanto às questões de direito, para que não se alegue 

prejuízo, deverão, desde logo, manifestar sobre a matéria cognoscível de 

ofício pelo juízo, desde que interessem ao processo. A mera alegação da 

parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, ou a 

menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que seja 

alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, voltem-me conclusos para cumprir o disposto nos 

artigos 357, II e 370 do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de julho 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006761-48.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO MARTINS GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS MANTOVANI OAB - MT16955/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HAVRO TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006761-48.2017.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Expeça 

o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004173-68.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RIGATRANS TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA OAB - MT0013764A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (RÉU)

COCAL CEREAIS LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO OAB - MT6294/B 

(ADVOGADO)

MARINA DE ALMEIDA HOFF OAB - RS102077 (ADVOGADO)

ROBERTA PARREIRA SANTANA OAB - MG152473 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004173-68.2017.8.11.0003 Vistos etc. O princípio 

da cooperação, onde todos os sujeitos do processo devem cooperar 

entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa 

e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da 

cooperação leciona Teresa Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil artigo por artigo”: “O 

princípio da cooperação é relativamente jovem no direito processual. 

Cooperar é agir de boa fé. O dever de cooperar existe no interesse de 

todos, pois todos pretendem que o processo seja solucionado em tempo 

razoável.” O mencionado princípio objetiva que as partes podem e devem 

cooperar com o juízo, para que a decisão a solucionar a lide seja 

alcançada da melhor forma possível. Leciona, Daniel Amorim Assumpção 

Neves, in “Novo Código de Processo Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. 

Juspodivm, 2016: “A colaboração das partes com o juiz vem naturalmente 

de sua participação no processo, levando aos autos alegações e provas 

que auxiliarão o juiz na formação de seu convencimento. Quanto mais 

ativa a parte na defesa de seus interesses mais colaborará com o juiz, 

desde que, é claro, atue com a boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. 

Assim, antes de sanear o processo, hei por bem oportunizar às partes 

manifestação específica acerca das questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 
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pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação. Após a especificação das provas pelas partes, voltem-me 

conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000834-04.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO RIBEIRO DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDI$NIL (RÉU)

BANCO BMG (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA OAB - MT0014885A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000834-04.2017.8.11.0003. Vistos etc. O requerido Banco 

BMG foi devidamente citado, via sistema, e não ofereceu defesa, 

conforme consta da certidão do Id. 14335368. Assim, decreto a revelia do 

réu Banco BMG, sendo que o prazo processual para esta correrá em 

cartório da data da publicação dos atos decisórios no órgão oficial, 

podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em 

que se encontrar, nos termos dos artigos 344 e 346, caput e parágrafo 

único, do CPC. Especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, 

justificando-as, no prazo de 05 (cinco) dias. Cumpra. Intime. 

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005810-54.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARI GIONGO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIAN ANTHONY DE CARVALHO TONSIC OAB - MT8387/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005810-54.2017.8.11.0003. Vistos etc. I – Tendo em vista 

que o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a 

qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, e tendo em 

vista a controvérsia constante nos autos, designo o dia 06 de setembro de 

2018 às 16h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003312-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BEZERRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO OAB - MT4856/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA (RÉU)

UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT0005448A (ADVOGADO)

FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO OAB - PR0052665A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003312-48.2018.8.11.0003. Vistos etc. I – Tendo em vista 

que o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a 

qualquer tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, e tendo em 

vista a controvérsia constante nos autos, designo o dia 06 de setembro de 

2018 às 17h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na 

pessoa dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, 

munidos de poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes 

acompanhados de seus constituintes. III – Expeça o necessário. 

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004275-90.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDILBERTO LUIS FERNANDES MARIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA OAB - MT0019363A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004275-90.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 03 de setembro de 2018 

às 15h30 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1000840-45.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SALDANHA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA EMANUELE MULLER OAB - MT0017812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000840-45.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 03 de setembro de 2018 

às 16h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002504-77.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO LAR MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DENISVALDO SILVA JARDIM OAB - MT0008183S-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1002504-77.2017.8.11.0003 Vistos etc. Compulsando os autos, 

vê-se que a empresa demandada requer a concessão da assistência 

judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas processuais e 

honorários advocatícios. Dessa forma, converto o julgamento em diligência 

e determino que a requerida traga aos autos cópia do comprovante de 

rendimento da empresa e/ou declaração do imposto de renda dos últimos 3 

anos, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. 

Após, voltem-me conclusos. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003159-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IVANI DOS SANTOS PONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON CIRILO DE REZENDE OAB - MT21733/O (ADVOGADO)

GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES OAB - MT0005957S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1003159-49.2017.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que em caso de acolhimento dos embargos declaratórios 

opostos pela requerida, implicará na modificação da decisão recorrida, 

intime o requerente, na pessoa de seu patrono constituído para, querendo, 

manifestar no prazo 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2º, do 

CPC. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de 

julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002907-80.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO FATIMA DE FREITAS (EXECUTADO)

SO FREIOS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

JOAO ROMULO FAGUNDES DE FREITAS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002907-80.2016.8.11.0003 Vistos etc. 1.0 – DA 

IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL SOB MATRÍCULA Nº. 59.909, DO CRI 

LOCAL. O executado por meio da petição constante no Id. 9620198, 

sustenta que o imóvel objeto da matrícula nº. 59.909, é impenhorável, uma 

vez que se destina à moradia de João Rômulo de Freitas. O credor alega a 

penhorabilidade do bem, uma vez que ausentes a comprovação da sua 

destinação para a entidade familiar (Id. 11761907). Foi determinada a 

verificação por meio de Oficial de Justiça, cujo auto de constatação esta 

no Id. 11160896. Vieram-me os autos conclusos. DECIDO. O 2º executado 

invoca a impossibilidade de constrição sobre o imóvel, objeto da matrícula 

nº 59.909, do CRI local, ao argumento de que se destinam à moradia da 

entidade familiar. A impenhorabilidade do bem de família é matéria de 

ordem pública e pode ser alegada em qualquer fase processual, seja na 

execução ou nos embargos, por meio de simples petição. A Lei nº 

8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, fora 

editada com o objetivo de assegurar uma moradia digna para o devedor e 

sua família, isentando-a de execução por dívidas e preservando os 

equipamentos de uso profissional e os móveis que guarnecem a casa, 

revestindo-se, portanto, de relevante conteúdo social e econômico, ao 

estabelecer que: In verbis “Art. 1º. O imóvel residencial próprio do casal, 

ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo 

de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, 

contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus 

proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” A 

própria Lei, em seu artigo 5º, define o que se deva considerar por 

residência: “Para efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, 

considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela 

entidade familiar para moradia permanente.” Vê-se, pois, que o objetivo do 

legislador é proteger e assegurar a moradia da entidade familiar. Não visa 

a lei defender os maus pagadores; apenas optou pela família, em 

detrimento do direito do credor, levando em consideração o interesse 

público e social da mesma, em total consonância com a Constituição 

Federal, que tem a família como base da sociedade e de especial proteção 

do Estado. Ademais, observa-se dos citados artigos que é a destinação 

do bem, ou seja, a sua finalidade residencial, que constitui característica 

fundamental para considerá-lo bem de família, portanto, impenhorável, 

sendo ônus processual do devedor provar que o bem penhorado é 

utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente, a 

fim de desconstituir a penhora efetivada. No presente caso, por meio do 

mandado de constatação, o Meirinho corroborou tal assertiva ao 

asseverar que: “Constatei tratar-se de um imóvel residencial em alvenaria 

onde residem Sr. João Rômulo Fagundes de Freitas e seu filho.” Destarte, 

ficou claramente comprovado nos autos que o imóvel, objeto da 

controvérsia, destina-se à residência do 2º executado, pelo que deve 

obter a proteção legal, porque o bem de família, assim reconhecido pela 

Lei nº 8.009/90 é um instituto de direito público e irrenunciável, podendo 

ser apreciado, inclusive, de ofício pelo julgador, para se desconstituir a 

penhora efetivada sobre o imóvel onde reside o devedor e sua família. 

Destarte, sendo o bem penhorado utilizado pelo 2º devedor como 

residência, não pode prevalecer a averbação premonitória no imóvel de 

matrícula nº. 59.909, por caracterizar clara ofensa ao artigo 1º da Lei 

8.009, de 1990. Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, defiro o 

pedido formulado pelo 2º devedor (Id. 11679167). Determino o 

cancelamento e baixa da averbação registrada no imóvel de matrícula nº. 

59.909, do CRI desta Comarca, localizado no lote nº. 09, Quadra 12, 

Loteamento Jardim Santa Marta, nesta cidade. Oficie ao CRGI para baixa 

da averbação registrada no referido imóvel. 2.0 – DO PEDIDO DE 

PENHORA DOS IMÓVEIS SOB MATRÍCULA Nº. 33.190, 26.959 E 1.349. 

Defiro o pedido de penhora dos imóveis sob a matrícula nº 33.190, nº. 

26.959 e nº. 1.349, todos CRI desta Comarca. A formalização da 

constrição deverá obedecer ao comando dos artigos 844, 845, §1º, da Lei 

Adjetiva em vigência. Formalizada a constrição judicial, intime os 

devedores, na pessoa do patrono constituído, nos termos dos artigos 841, 

§2º e 847, do CPC. Havendo o decurso do prazo alhures sem 

manifestação, expeça mandado, para avaliação do bem, nos termos do 

artigo 870 e 872, do CPC. Após, digam as partes. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005902-32.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RNC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE SANTOS DA SILVA OAB - MT17087/O (ADVOGADO)

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005902-32.2017.8.11.0003 Vistos etc. Sobre a 

manifestação constante no Id. 13909537, intime o credor no prazo de 05 

(cinco) dias. Cumpra. Rondonópolis - MT, 25 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001692-69.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANA DE FATIMA FONSECA (AUTOR)

MARCELO DE FREITAS SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE NOGUEIRA DINIZ (RÉU)

NOGUEIRA DINIZ,SANTANA & CIA LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL OAB - MT19490/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005084-17.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 25 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005084-17.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DALVAN CAVALCANTE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA OAB - MT18463/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO INACIO CARDOSO - ME (REQUERIDO)

SANTOS FERREIRA & FERREIRA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0012637A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1005084-17.2016.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 25 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000009-26.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NORIVAL DE OLIVEIRA LOBO NETO (EMBARGANTE)

SARAH CRISTINA ARGOLO LOBO (EMBARGANTE)

MASTER AGROINDUSTRIAL IMP. E EXPORTACAO LTDA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DA CUNHA PEIXOTO REIS OAB - MG110690 (ADVOGADO)

CELIO MARCOS LOPES MACHADO OAB - MG103944 (ADVOGADO)

VICTOR FONTAO REBELO OAB - MG121500 (ADVOGADO)

ALISON MENDES NOGUEIRA OAB - MG130555 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1000009-26.2018.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 
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interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 25 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004348-62.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA RIGATTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEREMIAS GENOUD JUNIOR OAB - MT0012387S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004348-62.2017.8.11.0003 Vistos etc. O atual Código de 

Processo Civil adota, expressamente, o princípio da cooperação, onde 

todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se 

vê do artigo 6º, do CPC. Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa 

Arruda Alvim Wambier e outros, in “Primeiros Comentários ao Novo Código 

de Processo Civil artigo por artigo”: “O princípio da cooperação é 

relativamente jovem no direito processual. Cooperar é agir de boa fé. O 

dever de cooperar existe no interesse de todos, pois todos pretendem que 

o processo seja solucionado em tempo razoável.” O mencionado princípio 

objetiva que as partes podem e devem cooperar com o juízo, para que a 

decisão a solucionar a lide seja alcançada da melhor forma possível. 

Leciona, Daniel Amorim Assumpção Neves, in “Novo Código de Processo 

Civil Comentado”, 1ª Ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2016: “A colaboração 

das partes com o juiz vem naturalmente de sua participação no processo, 

levando aos autos alegações e provas que auxiliarão o juiz na formação 

de seu convencimento. Quanto mais ativa a parte na defesa de seus 

interesses mais colaborará com o juiz, desde que, é claro, atue com a 

boa-fé exigida pelo artigo 5º do Novo CPC”. Assim, antes de sanear o 

processo, hei por bem oportunizar às partes manifestação específica 

acerca do que entendem elas sobre as questões de fato e direito 

supostamente controvertidas. Embora o novo ordenamento processual 

tenha previsto a possibilidade de audiência para se aclarar os pontos 

controvertidos (art. 357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a 

manifestação específica acerca das provas, o que garante a celeridade 

do processo. Destarte, visando garantir a efetiva participação dos 

litigantes quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as 

parte para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência. Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo. Deverão, ainda, no mesmo prazo alhures 

concedido, manifestar sobre a possibilidade de acordo. A mera alegação 

da parte que quer produzir todas as provas permitidas no ordenamento, 

ou a menção pura e simples de eventual modalidade probatória, sem que 

seja alinhavada relação com o ponto alegadamente controvertido, será 

interpretada como ausência de especificação. Após a apresentação das 

provas pelas partes, será observado o disposto nos artigos 357, II e 370 

do CPC. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 25 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004153-14.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO BENTO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS OAB - MT0012062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NAO-PADRONIZADOS PCG-BRASIL MULTICARTEIRA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VAGNER SILVESTRE OAB - SP275069 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1004153-14.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 17 de setembro de 2018 

às 14h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 

25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001971-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UERLON CRISTINO MARQUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA OAB - MT0007387A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001971-21.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 17 de setembro de 2018 

às 15h00 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 

25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005778-83.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MONTREAL LOGISTICA E TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FILIPE ALVES DA MOTA OAB - PR22945 (ADVOGADO)

CAMILA GONCALVES DA SILVA OAB - PR63541 (ADVOGADO)

MARCOS CESAR VINHOTI OAB - PR33379 (ADVOGADO)

MARIA TERESA VALIM COELHO OAB - PR81543 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

QBE BRASIL SEGUROS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT0010105A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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CD. PROC. 1005778-83.2016.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 17 de setembro de 2018 

às 15h20 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 

25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001336-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

A. MIERCALM & J. DE BARROS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA OAB - MT5958 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

CD. PROC. 1001336-40.2017.8.11.0003 Vistos etc. I – Tendo em vista que 

o artigo 139, II, do CPC, prevê que o magistrado pode promover a qualquer 

tempo a tentativa de autocomposição entre as partes, bem como a fim de 

atender as recomendações do CNJ, designo o dia 17 de setembro de 2018 

às 15h40 para audiência de conciliação. II – Intime as partes, na pessoa 

dos seus respectivos advogados, para comparecerem ao ato, munidos de 

poderes para transigir ou, poderão fazer-se presentes acompanhados de 

seus constituintes. III – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis - MT, 

25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 700047 Nr: 8625-51.2011.811.0003

 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): VERONA COMÉRCIO DE UTILIDADES 

DOMÉSTICAS LTDA, MARCELO ARAUJO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 700047. .

 Vistos etc.

I- Considerando o lapso temporal desde a última tentativa de constrição 

online (2017, fls. 252/254), defiro, uma vez mais, a realização da penhora 

com utilização do convênio Bacenjud, no valor constante à fls. 264/266.

 II- Porventura reste infrutífera a nova tentativa, deverão os exequentes 

promoverem o regular andamento do feito indicando bens passíveis de 

penhora para a garantia da dívida no prazo legal.

 III- Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 823189 Nr: 4046-84.2016.811.0003

 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: ALTINA DE SOUZA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DA PROPOSTA DE HONORÁRIOS PERICIAIS 

APRESENTADA A FL. 228/230 PARA, QUERENDO, MANIFESTAREM-SE NO 

PRAZO DE 05 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 814917 Nr: 1179-21.2016.811.0003

 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: BV FINANCEIRA S/A CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAMIL MEDEIROS FRUTUOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISÉS BATISTA DE SOUZA - OAB:OAB/MT 21.442-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7355-A/MT, ÉLIS ANTONIO RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13.603-E, FABIO MOREIRA PEREIRA - OAB:9405/MT, 

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - OAB:15598

 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. 119, bem como, providenciar 

o andamento do feito sob pena de extinção. Decorrido este prazo sem 

manifestação, intimar parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 839081 Nr: 8348-59.2016.811.0003

 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): CLAUDIO DE SOUZA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO PEREIRA CAMPOS 

FILHO - OAB:2071/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O 

LAUDO DE FLS. 108/115, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797247 Nr: 13212-77.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGENIO LUIZ VELOSO, MARIA NEUSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT- CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A(GRUPO ENERGISA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA ANDRADE 

MATTOS - OAB:14423/O, JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:18425/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:146.977/SP, MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - 

OAB:OAB/SP299.951

 Nos termos da legislação e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimação da parte contrária para, querendo, 

contrarrazoar a Apelação Adesiva (fl.325/339 ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 806479 Nr: 16833-82.2015.811.0003

 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: ÁLLYSSON XAVIER SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A BANCO MÚLTIPLO, C & A 

MODAS LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN VIEIRA ROCHA - 

OAB:10027-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT3056

 INTIMAÇÃO DAS PARTES DA NOVA PROPOSTA DE HONORÁRIOS 

PERICIAIS APRESENTADA A FL. 141/143 PARA, QUERENDO, 

MANIFESTAREM-SE NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 451945 Nr: 7124-62.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EPAMINONDAS RAMOS DE VASCONCELOS, NEUZA 

MARIA TOLENTINO RAMOS DE VASCONCELOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO AFONSO DA SILVEIRA, NANCI 

TEREZINHA HENRIQUE DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA PARA QUE TRAGA AOS AUTOS A 

MATRÍCULA ATUALIZADA DO IMÓVEL MATRÍCULA Nº. 14.768, DO CRI 

LOCAL, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 732373 Nr: 12597-58.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE FAUSTINO FERREIRA, LUCIA APARECIDA DA 

SILVA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS, ESPÓLIO DE 

CILENE BATISTA CAMPOS, CLAUDEMIR BATISTA CAMPOS, ROSALIA 

GOMES PEREIRA, SILVANA GOMES MOREIRA, MARIA DE LOURDES 

GOMES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre as 

cartas de citação, devolvida (fl.120/129), bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem 

manifestação intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 723156 Nr: 4149-96.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERIDAN DA SILVA SOUZA CENTENARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR ANTONIO CENTENARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715856 Nr: 11187-96.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C DOS SANTOS COMERCIO E SERVIÇOS ME, 

LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTINA ASSUNÇÃO CADIDÉ 

- OAB:OAB/MT 16.973

 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.114/117), 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.: 449029 Nr: 4209-40.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V DA ROCHA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS JERÔNIMO ULRICH 

TEIXEIRA - OAB:/RS-22666

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 351239 Nr: 6333-06.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA E CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIMARIA ALVES VELASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB/MT 3.884, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715842 Nr: 11165-38.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INOVA LOGÍSTICA TRANSPORTES LTDA EPP, 

DEODORO RODRIGUES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL PETROLIO T B V LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO DE SOUZA DE FREITAS 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 10.632, Paulo Henrique de Freitas - 

OAB:15708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SANDRO ROBERTO MOTA 

SERRA - OAB:OAB/MT15502

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 753739 Nr: 9667-33.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA II MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NICANOR DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ RONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 737486 Nr: 336-27.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTONIO LEONARDO E CIA LTDA 

ME, MARCOS ANTONIO LEONARDO, GERUZA DE OLIVEIRA GUARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.98/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07-CGJ, impulsiono 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 323 de 487



estes autos a fim de intimar a parte autora para manifestar sobre as 

cartas de citação, devolvida (fl. 153/156), 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.: 429096 Nr: 11232-08.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONDOFÉRTIL PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ANTONIO DALFORNO, VERA LUCIA 

MARIN DALFORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 786516 Nr: 8828-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON GONÇALVES DE SOUZA, LUZIA PINTO DE 

MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-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 as 

cartas de citação, devolvida (fl. 150/152), bem como, providenciar o 

andamento do feito, sob pena de extinção. Decorrido o prazo sem 

manifestação intimar a parte pessoalmente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 447462 Nr: 2642-71.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. BETTARELLO CURTIDORA E CALÇADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIRELLI CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL LUIS PINHEIRO DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/SP 288.406

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 364638 Nr: 12984-54.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NITRAL URBANA LABORATORIOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE IVAN LUIZ BERTOL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTHIAN ANTHONY DE 

CARVALHO TONSIC - OAB:8387/MT, FERNANDO JOSE BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE CREDORA, PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO 

FEITO, NO PRAZO LEGAL, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 274002 Nr: 5658-19.2000.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO LUIZ DE MORAES, SEBASTIAO GOMES 

BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO HENRIQUE TELES DE 

SOUZA - OAB:OAB/MT11409, SUZANA CRISTINA FIGUEIREDO DE 

MORAES - OAB:9218/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 5658-19.2000.811.0003, Protocolo 

274002, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 858902 Nr: 2822-77.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ SOARES DE MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO-SICREDI SUL 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 2822-77.2017.811.0003, Protocolo 

858902, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 735759 Nr: 15255-55.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOBRASSAN LOGÍSTICA TRANSPORTE LTDA 

- EPP, MARIA ARLINDA CORREA, JOSELITO ARLINDO CORREA, ELISA 

BUSANELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDEMIR BARSALINI - 

OAB:20591/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DICLEIA FERREIRA 

ROCHA DE SOUZA, para devolução dos autos nº 

15255-55.2013.811.0003, Protocolo 735759, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 397382 Nr: 10917-48.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAOESTE TRANSPORTES LTDA OU ITAOESTE 

BENEFICIADORA DE ALGODAO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO RICARDO RIES SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAIANA MALHEIROS DE 

MOURA - OAB:60003/RS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLA ADRIANA 

INOCÊNCIO DE MATOS, para devolução dos autos nº 

10917-48.2007.811.0003, Protocolo 397382, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90888 Nr: 2153-54.1999.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE ALMY LEAL DA SILVA, RAPHAELA 

PROENCA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE ALVES DA SILVA, IRAILDE 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 
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OAB:MT/3572-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EUNICE DE SOUZA, 

para devolução dos autos nº 2153-54.1999.811.0003, Protocolo 90888, 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.: 701159 Nr: 9137-34.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EXECUTIVE FORESTRY TERCEIRIZAÇÕES E 

SERVIÇOS LTDA ME, EDSON MOACIR ORLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº. 701159.

 Vistos etc.

 Cumprida a determinação judicial, houve o bloqueio de valores na conta 

da executada EXECUTIVE FORESTRY TERCEIRIZAÇÕES E SERVIÇOS 

LTDA. – ME no valor de R$ 18,47 (dezoito reais e quarenta e sete 

centavos) e do executado EDSON MOACIR ORLATO no valor de R$ 12,60 

(doze reais e sessenta centavos).

 O valor do débito perfaz a quantia de R$ 777.962,14 (setecentos e 

setenta e sete mil novecentos e sessenta e dois reais e quatorze 

centavos), fls. 140.

 Portanto, vê-se que o valor bloqueado é totalmente irrisório ao valor 

executado.

 Posto Isso, com base no artigo 836, do CPC e atento aos princípios da 

razoabilidade e da adequação, determino o imediato desbloqueio da 

quantia pelo Sistema BacenJud.

Intime o credor para promover o regular andamento do feito, indicando 

bens passíveis de penhora para a garantia da dívida, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime.

Rondonópolis-MT, 20 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 432682 Nr: 1346-48.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMED COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, 

ODONTOLÓGICA E ADM. DE PLANOS DE SAUDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR ORGANICA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS ORGANICOS LTDA, GIOVANI LIBARDONI, FRANCISCO 

BARBOSA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÉSSIKA LOPES BORGES - 

OAB:OAB/MT 17409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 432682

Vistos etc.

Defiro, uma vez mais, a realização de bloqueio de ativos financeiros, em 

nome da devedora pelo sistema Bacenjud, no valor informado à fls. 311.

Porventura reste infrutífera a tentativa de bloqueio, deverá a credora 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, 

indicando bens passíveis de penhora para garantia da execução.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 14 de junho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 450732 Nr: 5912-06.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTECENTRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

CONTENTORES FLEXÍVEIS LTDA ME OU CONTECENTRO COMÉRCIO DE 

EMBALAGENS EIRELI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Código nº. 450732.

 Vistos etc.

I- Considerando o lapso temporal desde a última tentativa de constrição 

online (2015, fls. 109/110), defiro, uma vez mais, a realização da penhora 

com utilização do convênio Bacenjud, no valor constante à fls. 129/130.

 II- Porventura reste infrutífera a nova tentativa, deverá o exequente 

promover o regular andamento do feito indicando bens passíveis de 

penhora para a garantia da dívida no prazo legal.

 III- Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de junho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 736476 Nr: 15816-79.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLIDY MIGUEL WANOVICH ESTEVAO, 

VIVIANE ALIAS ESTEVÃO, ALBERTO ZANA PORTELA, VILMA SANTIN 

PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Dessa forma, indefiro o pedido de exceção de pré-executividade para 

prosseguimento da execução. 2.0 - DO PEDIDO DE PENHORADefiro o 

pedido formulado pelo credor à fls. 120/122.Expeça carta precatória, com 

prazo de 60 (sessenta) dias, para a Comarca de Itiquira/MT, objetivando a 

constatação, penhora e avaliação da plantação de soja nas Fazendas 

Portela e São Judas Tadeu, sob responsabilidade dos devedores, na 

forma requerida à fls. 120/122.Intime. Cumpra. Expeça o 

necessário.Rondonópolis, 18 de junho de 2018.MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 428604 Nr: 10681-28.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILMAR DOMINGUES DE MENDONCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEIN TRANSPORTES COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ALVES ATHAIDE - 

OAB:MT/11.858 - A

 Código Processo nº 428604

Vistos etc.

Considerando o lapso temporal desde a última tentativa de constrição 

online (2015 - fls. 229/230) e, em observância ao artigo 835, I e 854, do 

CPC, defiro o pedido para a realização da penhora on line, nas contas 

bancárias da devedora, com utilização do convênio Bacenjud, até o valor 

do débito indicado no cálculo à fls. 304.

Porventura reste infrutífera a tentativa, deverá a credor promover o 

regular andamento do feito indicando bens passíveis de penhora para a 

garantia da dívida.

Expeça o necessário. Cumpra. Intime.

Rondonópolis-MT, 25 de junho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 800919 Nr: 14716-21.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANERALDO ROSA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 
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CANUTO - OAB:16660

 Código Processo nº. 800919

Vistos etc.

 O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu DENÚNCIA contra 

ANERALDO ROSA DOS SANTOS, qualificado aos autos, como incurso 

nas sanções do artigo 54, caput, da Lei 9.605/98.

No curso do processo o denunciado obteve o benefício da suspensão 

condicional do processo, nos termos do art. 89, da Lei 9.099/95, conforme 

consta à fls. 60.

Consoante se verifica aos autos (fls. 66), o denunciado cumpriu 

integralmente as condições impostas.

 É O RELATÓRIO. EXAMINADOS.

DECIDO.

O parágrafo 5º do art. 89, da Lei nº 9.099/95, estabelece que expirado o 

prazo da suspensão concedida sem que haja revogação, o juiz declarará 

extinta a punibilidade.

No caso presente, o autor do fato cumpriu as condições que lhe foram 

impostas, cabendo assim a extinção da punibilidade do acusado.

Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de Aneraldo Rosal dos 

Santos, brasileiro, convivente, comerciante, portador do RG nº. 1382585-2 

SSP/MT, natural de Alto Araguaia/MT, filho de Esmeraldo Barbosa dos 

Santos e Lazara Rosa dos Santos, residente e domiciliado a Rua das 

Flores, nº. 17, Quadra 08, Lote 18, Bairro Padre Lothar, nesta cidade, nos 

termos do dispositivo suso mencionado.

Custas “ex lege”.

Com o trânsito em julgado, arquivem os autos.

P.R.I.C.

Rondonópolis-MT, 13 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 707495 Nr: 2275-13.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINARA MICHELY DA COSTA CHAGAS, MILTON 

COELHO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONIA TEREZINHA VINCENZI CHAGAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 Código Processo nº. 707495

Vistos etc.

Considerando que a devedora compareceu no feito e constituiu patrono 

(fls. 68) e, considerando, ainda, o que dispõe a Súmula 240 do STJ (“A 

extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de 

requerimento do réu”), intime a executada, por meio de seu patrono 

constituído nos autos, para requerer o que de direito, em 05(cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709310 Nr: 4227-27.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON DA SILVA VILARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação de cobrança. Condeno o 

requerido a pagar a autora a importância de R$ 937,00 (novecentos e 

trinta e sete reais), sobre os quais incidirão correção monetária pelo INPC 

(IBGE), e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da 

propositura da ação. Condeno ainda, o requerido ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono da 

autora, em verba que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, observando o §2º, do artigo 85 do CPC. Transitada em 

julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 13 de julho de 

2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 47070 Nr: 3405-97.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOREIRA E BARROS LTDA, ESPOLIO DE 

ALARICO CANDIDO TOLENTINO DE BARROS, WYLERSON MOREIRA DA 

COSTA, UBALDO TOLENTINO DE BARROS, LUCIELENE TOLENTINO DE 

BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CLEMENTE 

NAVARRO - OAB:218068/SP, BRUNO ANTONIO MENDES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 16484, HELIO ARTUR DE OLIVEIRA SERRA E NAVARRO - 

OAB:164.388 SP, JULIANO CESAR CLEMENTE - OAB:14340/MT

 Código Processo nº. 47070

Vistos etc.

 Intime o credor pessoalmente via ARMP e na pessoa do patrono 

regularmente constituído nos autos, para promover o andamento do feito, 

indicando bens passíveis de penhora, bem como trazendo o demonstrativo 

atualizado do débito no prazo de 05 (cinco) dias sob pena de extinção, 

nos termos do § 1º, do artigo 485, do CPC.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 13 de julho de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 737777 Nr: 533-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOURDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Código Processo nº 737777

Vistos etc.

LOURDES DOS SANTOS, qualificada nos autos, ingressou com 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA contra CLARO S/A, também qualificada no 

processo.

 O feito foi convertido em cumprimento de sentença, tendo a devedora 

efetuado o pagamento à fls. 155. Restou apurado saldo remanescente, 

sendo realizada penhora on line nas contas bancárias da executada (fls. 

184).

Houve atualização do saldo remanescente a título de indenização por 

danos morais, e a atualização do valor devido a títulos de honorários 

sucumbenciais (fls. 199/201).

DECIDO.

Ex positis, nos termos do artigo 924 inciso II, do Código de Processo Civil, 

julgo extinta a presente execução ante o cumprimento da obrigação. 

Proceda a transferência do valor de R$ 990,39 (novecentos e noventa 

reais e trinta e nove centavos) para a Conta Única Judicial (fls. 201). 

Após, proceda o levantamento do referido valor em favor da credora, na 

conta indicada à fls. 160, observando os termos do Provimento nº 

16/2011-CGJ Por fim, determino a devolução do valor de R$ 710,05 

(setecentos e dez reais e cinco centavos), em favor da ré. Transitada em 

julgado, ou havendo desistência do prazo recursal, ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias.

 Rondonópolis - MT, 13 de julho de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 345931 Nr: 1376-59.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DA CONCEIÇÃO FIGUEREDO, SEBASTIAO 

SIMPLICIO GOULART, FABIANA DOS ANJOS GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON PISTORI, MARIA DOLORES RIBEIRO 

PISTORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 Código nº 345931

Vistos etc.

Sobre a manifestação e documentos à fls. 871/880, digam os credores, no 

prazo legal

Intime.

Rondonópolis-MT, 23 de julho de 2.018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

Citação

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000449-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDINALVA DA SILVA (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELSON GAIVA MARINO OAB - MT0014033A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. SCHWANCK MAGGI - ME (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

 

Código Processo nº. 1000449-22.2018.8.11.0003 Vistos etc. Recebo os 

embargos para discussão. Deixo de conceder o efeito suspensivo haja 

vista que ausentes os requisitos legais para sua concessão, em especial 

o que prevê o § 1º do art. 919 do CPC. Intime o embargado, para oferecer 

impugnação no prazo de 15 (quinze) dias. (art. 920, I, do CPC). 

Apresentada a impugnação, ouça o embargante, e após, voltem-me 

conclusos. Rondonópolis - MT, 06 de abril de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Citação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007003-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA VIEIRA FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA DE MATTOS GARCIA OAB - MT0014064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

JOSE IONDAS LIMA DE ANDRADE OAB - MT22889/O-O (ADVOGADO)

FRANCISCA VIEIRA DA COSTA (LITISCONSORTES)

 

Código nº 1007003-07.2017.811.0003 Vistos etc. Recebo os embargos 

para discussão. Compulsando os autos da execução em apenso, 

observa-se que o Juízo não se encontra seguro, não estando, assim, 

presentes os requisitos do § 1º, do artigo 919, do CPC, razão pela qual 

indefiro o efetivo suspensivo pleiteado. Intime a embargada, na pessoa de 

seu advogado regularmente constituído nos autos, para oferecer 

impugnação no prazo legal, querendo. Defiro às embargantes os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, vez que presentes os 

requisitos legais. Intime. Cumpra. Rondonópolis - MT, 06 de abril de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005624-94.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILCELENE COSTA FREITAS ESPINDOLA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN OAB - MT0016960A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005624-94.2018.8.11.0003 Vistos etc. O 

demandante pleiteia a antecipação de tutela para determinar que a 

requerida se abstenha de incluir seu nome no rol dos inadimplentes, bem 

como se abstenha de efetuar cobranças. Quanto ao pedido de 

antecipação de tutela, o artigo 300 do Código de Processo Civil, com 

redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a 

possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos 

para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que a 

demandante possui em seu nome contrato de promessa de compra e 

venda de imóvel com a ré. Não consta nos autos qualquer documento 

capaz de comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada pela ré, de 

modo que a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão ao 

demandante quanto ao pleito antecipatório. Assim, não há como impedir 

que a empresa credora exerça os seus direitos, entre os quais se 

encontra o de efetuar a cobrança das parcelas em aberto, bem como 

lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes. In 

casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado o 

que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos 

documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora. 

Fredie Didier Jr. assevera que: “A prova inequívoca deve conduzir o 

magistrado a um juízo de probabilidade, verossimilhança sobre os fatos 

narrados. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos, a um ‘elevado grau de probabilidade da 

versão apresentada pelo autor’. É imprescindível acrescentar que a 

verossimilhança refere-se não só à matéria de fato, como também à 

plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos 

efeitos pretendidos. O magistrado precisa avaliar se há probabilidade de 

ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do 

demandante.” (Curso de Direito Processual Civil, volume 2, página 490). 

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no 

presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de 

difícil reparação. Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos 

requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro, no entanto, o pedido 

de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 
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requisitos legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma 

prevista no artigo 231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PERERIA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1005674-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO INACIO CARDOSO NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO OCAMPOS CARDOSO OAB - MT11878/A (ADVOGADO)

GABRIELA OCAMPOS CARDOSO GUARESCHI OAB - 715.268.461-87 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WEVERSON MENEZES ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005674-50.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

de Família e Sucessões desta Comarca, não se sabendo por qual razão 

foi distribuída a esta Vara Cível. Assim, reconheço a incompetência deste 

Juízo e determino a redistribuição do processo ao Juízo de uma das Varas 

de Família e Sucessões desta Comarca, a qual é competente para 

processar e julgar o feito de execução de alimentos. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005605-88.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAYTON REGGIO GUIMARAES SESTARI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005605-88.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa QBO8625) objeto 

da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, 

art. 2º, da Lei nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, 

voltem-me os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como 

prevê o parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para 

contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova 

redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 

10.931 de 02.08.2004[2]. IV – Formalizada a busca e apreensão, o 

devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será 

depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, 

compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, o devedora fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que a devedora tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 

benefícios do artigo 212, do Novel CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 25 de julho de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] §9º 

- Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso tenha acesso 

à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do 

RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a apreensão. [2] § 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005658-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO FIORAVANTE DO AMARAL OAB - SP349410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005658-69.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a antecipação de tutela para depositar em juízo a parcela que 

entende devida e obstar o banco réu de negativar seu nome nos 

cadastros restritivos de crédito. Com relação ao pleito antecipatório de 

abstenção de inclusão de seu nome em cadastro restritivo de crédito, sem 

razão o demandante. O autor não nega a existência de relação jurídica 

entre as partes, apenas argumenta os juros cobrados em excesso. Desta 

forma, as alegações contidas na exordial não se mostram, a um exame 

adequado a esta fase, os requisitos consistentes no fumus boni iuris e 

periculum in mora, o que impede a concessão da liminar, mesmo com o 

interesse do autor em consignar as parcelas vencidas, vez que não há 

como impedir o credor de exercer os seus direitos, entre os quais se 

encontra o de lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de 

inadimplentes. Neste sentido tem se manifestado a jurisprudência: E M E N 

T A AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – TUTELA 

ANTECIPADA INDEFERIDA – DEPÓSITO JUDICIAL – IMPEDIMENTO E 

EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVADO AOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - 

MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - INADMISSIBILIDADE – MATÉRIA JÁ 

CONSOLIDADA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ - §1º DO ART. 285-B 

DO CPC - PRETENSÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – RECURSO 

CONHECIMENTO E DESPROVIDO. (...) 4. A inclusão ou manutenção do 

nome de devedor inadimplente junto aos órgãos de proteção ao crédito 

constitui exercício regular do direito da instituição financeira credora. 

(AGRAVO DE INSTRUMENTO Número: 100760/2015 - TJ/MT, Relator: DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO Data do Julgamento: 28/10/2015) A 

anotação do devedor inadimplente configura exercício regular do direito do 

credor, amparada pela legislação, inclusive pelo CDC, que tem como um de 

seus objetivos a proteção ao crédito, não devendo, portanto, ser impedida 

sem justo fundamento. Dessa forma, se débito existe, não há que se falar 

em irregularidade da inscrição do nome do demandante em cadastros 

negativadores. Repisa-se que em momento algum o requerente nega que 

tenha celebrado o contrato de financiamento com o banco réu. A inscrição 

do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, não constitui ato 

ilícito e sim, exercício regular do direito, ainda mais quando esteja sendo 

questionado, em ação revisional, eventual excesso na aplicação de 

encargos contratuais. Dessa forma, não é possível o deferimento da 

pretensão tal como requer o demandante, vez que a negativação é direito 

do banco. Quanto ao pedido de depósito das parcelas vencidas, expresso 

na inicial, vê-se a ausência de perigo de dano em relação ao direito 

alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada. Assim, Vê-se a 

necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, 

principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação. 

Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários 

a tutela antecipada, indefiro os pedidos pleiteados na exordial. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 
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conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Assim, cite a parte requerida para oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará 

na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005685-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELY DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS OAB - MT15525/O (ADVOGADO)

PATRICIA SILVA SOUZA OAB - MT21198/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005685-52.2018.8.11.0003 Vistos etc. A 

demandante pleiteia a antecipação de tutela para determinar que a 

requerida se abstenha de incluir seu nome no rol dos inadimplentes em 

razão das parcelas vencidas e vincendas. Quanto ao pedido de 

antecipação de tutela, o artigo 300 do Código de Processo Civil, com 

redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a 

possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos 

para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 

Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que a 

demandante possui em seu nome contrato de promessa de compra e 

venda de imóvel com a ré. Não consta nos autos qualquer documento 

capaz de comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada pela ré, de 

modo que a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão ao 

demandante quanto ao pleito antecipatório. Assim, não há como impedir 

que a empresa credora exerça os seus direitos, entre os quais se 

encontra o de efetuar a cobrança das parcelas em aberto, bem como 

lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes. In 

casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado o 

que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos 

documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora. 

Fredie Didier Jr. assevera que: “A prova inequívoca deve conduzir o 

magistrado a um juízo de probabilidade, verossimilhança sobre os fatos 

narrados. O juízo de verossimilhança é aquele que permite chegar a uma 

verdade provável sobre os fatos, a um ‘elevado grau de probabilidade da 

versão apresentada pelo autor’. É imprescindível acrescentar que a 

verossimilhança refere-se não só à matéria de fato, como também à 

plausibilidade da subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos 

efeitos pretendidos. O magistrado precisa avaliar se há probabilidade de 

ter acontecido o que foi narrado e quais as chances de êxito do 

demandante.” (Curso de Direito Processual Civil, volume 2, página 490). 

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no 

presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de 

difícil reparação. Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos 

requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro, no entanto, o pedido 

de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma 

prevista no artigo 231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PERERIA 

BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005771-23.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA PINHEIRO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Solange Santana de Almeida OAB - MT21019/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005771-23.2018.8.11.0003. Vistos etc. Analisando os 

autos, vê-se que a presente ação foi proposta em face do Sanear – 

Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, que se trata de uma 

autarquia municipal prestadora de serviço público, com personalidade 

jurídica de Direito Público, que se enquadra no conceito de Fazenda 

Pública. Assim, em observância a Resolução nº 11/2017/TP, determino a 

remessa destes autos para uma das varas de Fazenda Pública desta 

Comarca, as quais são competentes para processar e julgar os feitos 

envolvendo a Fazenda Pública Municipal. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005609-96.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO SANCHES DE AZEVEDO (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)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005609-96.2016.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 – 

SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., 

qualificada nos autos, ingressou com EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, em 

face da decisão proferida no Id. 13974621. De conformidade com o 
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disposto no art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração quando a 

decisão contiver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 

Assim, se depreende que o recurso aviado não se amolda a nenhuma das 

hipóteses do art. 1.022, do CPC, que condicionam sua oposição à 

verificação concreta de obscuridade, contradição ou omissão de ponto 

sobre o qual deveria pronunciar-se o Órgão Judicante. Por isso mesmo, 

não se presta o recurso de embargos de declaração para a rediscussão 

da questão, com base no inconformismo da parte com a solução adotada, 

porque esta espécie recursal destina-se apenas a integrar a prestação 

jurisdicional, retirando do julgado, eventuais vícios de omissão, de 

obscuridade, de contradição ou erro material (artigo 1.022, do CPC). 

Entretanto, o juízo não está compelido a adotar, como fundamentos, os 

argumentos expendidos pelo ora embargante. Outro não é o entendimento 

da jurisprudência: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE 

OMISSÃO - REEXAME DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. A interposição de 

embargos de declaração se encontra vinculada à existência de 

obscuridade, contradição ou omissão no julgado, conforme art. 1.022, do 

novo CPC (Lei 13.105/2015). Ausente qualquer das hipóteses previstas no 

referido artigo, incabível a utilização dos embargos de declaração para o 

reexame de matéria já apreciada e decidida, ainda que sob o eventual 

pretexto de prequestionamento. (TJ-MG - ED: 10024097399570003 MG, 

Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 31/03/2016, 

Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/03/2016)” 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 1022 

DO NOVO CPC. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU 

OMISSÃO NO JULGADO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. Impossibilidade de 

reexaminar matéria que foi inequivocadamente decidida e sem violação às 

regras do art. 1022 do CPC. EMBARGOS DESACOLHIDOS. (Embargos de 

Declaração Nº 70069274728, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em 19/05/2016). 

(TJ-RS - ED: 70069274728 RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Data de 

Julgamento: 19/05/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 23/05/2016)” Destarte, à míngua de demonstração 

dos pressupostos estampados no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, em verdade, o presente recurso revela apenas o inconformismo do 

embargante com a decisão proferida. Não há nos pontos delimitados pelo 

embargante qualquer esclarecimento a ser prestado nesta oportunidade, 

pelo que não se admitem, por serem impróprios, embargos declaratórios 

que, ao invés de reclamar o deslinde de contradição, o preenchimento de 

omissão, ou explicação de parte obscura ou ambígua do julgado, na 

verdade pretendem rediscutir questões que nele ficaram devidamente 

decididas, para modificá-las em sua essência ou substância. Ex positis, 

por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro a 

ser sanado, rejeito os embargos de declaração interpostos e mantenho a 

decisão em todos os seus termos e fundamentos. 2.0 – Ante a existência 

de outros herdeiros da falecida Sra. Djanira Aleixo de Souza Gregório, 

determino a inclusão no polo ativo da lide - Sebastião de Souza Gregório, 

Erli de Souza Gregório e João Batista de Souza Gregório. 3.0 – Ante a 

juntada da certidão do Id. 14125842 tem-se como satisfeita a determinação 

judicial. Após o decurso do prazo recursal, voltem-me conclusos. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000521-77.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS COSTA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA JUNIOR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000521-77.2016.8.11.0003. Vistos etc. I - Decreto a 

indisponibilidade dos ativos financeiros bloqueados na conta bancária em 

nome do executado, no importe de R$ 368,50 (trezentos e sessenta e oito 

reais e cinquenta centavos). II - Tendo em vista que o devedor não possui 

advogado constituído, intime-o, pessoalmente via ARMP, para manifestar 

acerca da indisponibilidade dos valores, no prazo de 05 (cinco) dias, nos 

termos dos artigos 841, §2º e 854, §§2º, 3º, do CPC. III - Havendo o 

decurso do prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos, imediatamente. IV - Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005269-21.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARNALDO PINHEIRO DE OLIVIERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE FARIA OAB - SP173183 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1005269-21.2017.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a antecipação de tutela para depositar em juízo o valor que 

entende como devido. O artigo 300 do Código de Processo Civil, com 

redação dada pela Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, prevê a 

possibilidade de antecipação de tutela, estabelecendo como requisitos 

para tal a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. In casu, 

vê-se a ausência de perigo de dano em relação ao direito alegado o que 

obsta o deferimento da medida pleiteada. Assim, Vê-se a necessidade de 

impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente 

porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação. Ante o exposto, 

na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela 

antecipada, indefiro os pedidos pleiteados na exordial. Tendo em vista que 

o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável duração do 

processo e também de promover, a qualquer tempo, a conciliação entre as 

partes, adequando os atos processuais às necessidades do conflito de 

modo a conferir maior efetividade à tutela jurisdicional (art. 139, II, V e VI, 

do CPC) e visando a aplicação do princípio da razoável duração do 

processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, hei por bem postergar 

para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que a postura 

adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco nulidade 

processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em qualquer 

fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o próprio juízo 

poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Assim, cite a parte requerida para oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará 

na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. Expeça o necessário. Intime. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002968-38.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CORREA PRATES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR OAB - MT0008872S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002968-38.2016.8.11.0003. Vistos etc. 1.0 - Apesar da 

manifestação do requerido arguindo a contestação estava pendente de 

juntada (Num. 5908297), a tela apresentada não comprova que houve a 
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apresentação da defesa, sendo certo que o processo tramita na forma 

eletrônica – PJE, e quando há a assinatura do documento automaticamente 

é juntado/inserido no sistema, havendo a identificação do horário e da 

data, não havendo a necessidade de juntada por parte da escrivania do 

juízo. Assim, não havendo comprovação de erro de sistema e não tendo o 

demandado tomado as cautelas necessárias para apresentação da 

contestação, decreto-lhe sua revelia, sendo que o prazo processual para 

esta correrá em cartório da data da publicação dos atos decisórios no 

órgão oficial, podendo intervir no processo em qualquer fase, recebendo 

no estado em que se encontrar, nos termos dos artigos 344 e 346, caput e 

parágrafo único, do CPC. 2.0 - Com o fito de buscar a verdade real dos 

fatos, converto o julgamento em diligência e determino que o autor traga, 

no prazo de 10 (dez) dias, cópia dos extratos de pagamento da CPR nº 

21/91579-2, atual nº 15/97541-x e CPR nº 21/97639-2, atual nº 

15/97542-8, vez que a última consta como pagamento final em 15.05.2021, 

bem como cópia atualizada da matrícula sob o nº 713, do CRI de Pedra 

Preta/MT. Após, conclusos. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 25 de julho 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002513-39.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS FERREIRA GRACIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA MAMEDE BECK ROVERI OAB - MT13621/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002513-39.2017.8.11.0003. Ação Cobrança de Seguro 

Obrigatório Requerente: Carlos Ferreira Graciano Requerida: Seguradora 

Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT Vistos etc. CARLOS FERREIRA 

GRACIANO, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO contra SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS 

DO SEGURO DPVAT, também qualificada no processo, objetivando o 

recebimento de prêmio de seguro DPVAT. O autor informa que foi vítima de 

acidente de trânsito, vindo a sofrer sequelas permanentes. Aduz que faz 

jus ao recebimento da diferença da indenização do Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Via Terrestre, 

bem como o reembolso das despesas com o tratamento médico. Pede a 

procedência da demanda. Juntou documentos. A demandada apresentou 

defesa alegando, em preliminar falta de interesse de agir pela satisfação 

na esfera administrativa. No mérito, em longo arrazoado, sustenta que o 

requerente não comprovou a sua invalidez permanente e que os 

comprovantes de gastos com despesas não possuem nexo de 

causalidade com as lesões sofridas. Requer a improcedência da 

pretensão inicial. Juntou documentos. Tréplica (Id. 8782166). O feito foi 

saneado e incluído no mutirão de julgamento de processos de DPVAT que 

se realizou nesta 3ª Vara Cível (ID. 9386522 e 10816921). Realizada 

perícia médica judicial na oportunidade da audiência, as partes não se 

conciliaram. Na oportunidade foi determinado que o autor trouxesse outros 

documentos comprobatórios dos gastos com despesas médicas. (Id. 

11881324). O demandante juntou laudo do IML (Id. 11912913), tendo a 

requerida se manifestado no Id. 12244214. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. Julgo o processo no 

estado em que se encontra, vez que a prova produzida é suficiente para 

solução da lide e não há necessidade de dilação probatória quando há 

perícia conclusiva nos autos. Observa-se que o autor pretende compelir a 

requerida ao pagamento do reembolso das despesas de tratamento e do 

prêmio do seguro DPVAT, em razão de acidente de veículo, do qual adveio 

a sua invalidez permanente. As questões preliminares suscitadas pela 

demandada já foram objeto de enfrentamento pelo Juízo por ocasião do 

saneador. Da decisão não houve interposição de recurso estando 

preclusa qualquer manifestação sobre a matéria. In casu, o laudo médico 

colacionado nos autos apurou que o autor sofreu “ruptura esplênica 

(esplenectomia) e fatura de arcos costais à direita”, sendo que as 

limitações físicas irreparáveis e definitivas presentes no patrimônio físico 

do demandante são: “diminuição da capacidade respiratória e 

esplenectomia”. Foi atestada a existência de lesões graduadas em 100% 

do baço e 10% da estrutura torácica. O pagamento da indenização deve 

ser adequado à extensão da lesão que acometeu a parte autora. O artigo 

3º, II, da Lei nº 6.194/74, com redação dada pela Lei nº 11.482/07, vigente 

à época do sinistro, menciona a indenização de até R$13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais), em caso de invalidez permanente, sendo certo que a 

graduação da indenização deve se ater a extensão da lesão e o grau de 

invalidez permanente. Ademais, tal matéria restou sumulada pelo Superior 

Tribunal de Justiça: “a indenização do seguro DPVAT, em caso de 

invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau 

da invalidez” (Súmula 474, STJ). Assim, comprovada a invalidez 

permanente parcial, a seguradora deve efetuar o pagamento proporcional 

ao grau da lesão, nos moldes da Tabela da SUSEP. Aplicando-se o 

decidido tem-se que a parte autora faz jus ao seguinte valor: 1. Tipo de 

lesão: baço (percentual aplicável segundo tabela SUSEP). Cobertura 

máxima: R$ 1.350,00. Percentual de debilidade apurado na perícia médica 

realizada: 100%. 2. Tipo de lesão: estrutura torácica (percentual aplicável 

segundo tabela SUSEP). Cobertura máxima: R$ 13.500,00. Percentual de 

debilidade apurado na perícia médica realizada: 10%. À vista disso, o 

demandante tem direito a receber o valor total de R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – (R$ 1.350,00 + R$ 1.350,00), devendo ser deduzida a 

quantia já recebida no quantum de R$ 1.350,00 (hum mil, trezentos e 

cinquenta reais) - Num. 8724763. Em relação ao pedido de reembolso das 

despesas médicas e suplementares, tal pleito é cabível, desde que 

devidamente comprovadas até o valor de R$ 2.700,00 (dois mil, 

setecentos reais), de acordo como o art. 3º, III, da Lei nº 6.194/74. No 

presente caso, percebe-se que o requerente recebeu valor o valor de R$ 

583,75 (quinhentos e oitenta e três reais e setenta e cinco centavos) - 

Num. 6666390 - Pág. 1. Entretanto, não comprovou o efetivo desembolso 

dos valores descritos no Num. 6666368 - Pág.1/2, apesar de ter-lhe sido 

facultado prazo para tal desiderato, razão pela qual não faz jus a qualquer 

complementação. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação 

de cobrança e condeno a ré ao pagamento de R$ 1.350,00 (hum mil, 

trezentos e cinquenta reais), que deverá ser devidamente atualizado pelo 

INPC desde a data do evento danoso e acrescido de juros de 12% ao ano, 

contados da citação (Súmula 426 do STJ). Tendo em vista que o autor 

sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno a ré pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, a favor do patrono do autor, em 

verba que fixo em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC. Transitada em julgado, 

à contadora para o cálculo das custas, intimando a ré para o pagamento 

no prazo de 05 (cinco) dias. Após, ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004960-97.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADELICE GONCALVES LIMA (EXECUTADO)

JOSE CARLOS ROVERI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo n° 1004960-97.2017.8.11.0003 Vistos etc. BANCO 

BRADESCO S/A, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

EXCUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL contra JOSÉ CARLOS ROVERI E 

ADELICIA GONÇALVES LIMA, também qualificados no processo. As 

partes noticiam a realização de acordo (Id. 12697223), requerendo a 

homologação e consequente extinção do feito. Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. EXAMINADOS. DECIDO. Ex positis, 

homologo o acordo noticiado nos autos, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta decisão. Julgo 

extinto o processo com amparo do artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil. Custas já recolhidas. Honorários na forma pactuada. 

Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo recursal, 

encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA 
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PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003527-58.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR ROSA SOUZA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA OAB - MT20519/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003527-58.2017.8.11.0003 Vistos etc. VALDEMAR 

ROSA SOUZA DOS SANTOS devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS 

MORAIS COM PEDIDO LIMINAR em face de BANCO BV FINANCEIRA, 

também qualificado no processo. Compulsando os autos, observa-se que 

foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado pelo autor 

(Id. 9861208). Intimado para recolher o valor das custas/taxas 

processuais, o autor interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, o qual 

manteve a decisão do juízo a quo (Id. 12332502). Após, o demandante 

pleiteia a desistência da ação (Id. 13096839). 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. 

Condeno o demandante ao pagamento das custas processuais. Deixo de 

condená-la ao pagamento dos honorários advocatícios, em face da 

angularização processual não se aperfeiçoou. Considerando que o 

requerente foi intimado a recolher as custas e quedou-se inerte, 

encaminhe Sra. Gestora ao Departamento competente para as 

providências cabíveis. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com 

as devidas baixas e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 25 

de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010037-87.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADLER ALVES DE MELO RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1010037-87.2017.8.11.0003 Vistos etc. BANCO 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, qualificados nos 

autos, ingressaram com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra 

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO E JOSÉ LPIDIO ALVES DOS 

SANTOS, também qualificados no processo. Observa-se no Id. 11079573, 

a decisão judicial proferida em 18 de dezembro de 2017, intimando o 

requerente a efetuar o recolhimento das custas/taxas judiciárias, nos 

termos do artigo 290, do CPC. O autor quedou-se inerte, deixando 

transcorrer in albis o prazo para pagamento das custas. Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção 

do processo ante a ausência do recolhimento do valor das despesas 

iniciais. O artigo 290, do CPC, prevê 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”. 

(grifei) Ressalto que além da previsão no ordenamento jurídico vigente, a 

possibilidade de extinção do feito ante a ausência do recolhimento das 

custas vem disciplinada na CNGC/MT, no item 2.14.2.1 - “Não havendo 

preparo no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará 

o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do 

mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria (...)”. Percebe-se que 

a requerente não efetuou o recolhimento das despesas iniciais do cartório 

distribuidor no prazo estipulado, apesar de devidamente intimado, na 

pessoa de seu patrono constituído, descumprindo o comando estabelecido 

no artigo 290, do CPC e pela CNGC/MT. Ex positis, considerando a inércia 

dos requerentes, que não promoveram os atos necessários para o 

prosseguimento do feito, não promovendo o recolhimento das custas 

iniciais, julgo extinto o processo, com amparo no artigo 485, inciso IV e X 

c/c art. 290, ambos do CPC. Sem custas e sem verba honorária uma vez 

que a angularização não se aperfeiçoou. Transitada em julgado remeta os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. Rondonópolis-MT, 

25 de julho de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004321-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSEANE DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004321-45.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco RCI Brasil S.A Requerida: Roseane de Souza Santos 

Vistos etc. BANCO RCI BRASIL S.A, devidamente qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de ROSEANE DE 

SOUZA SANTOS, também qualificada no processo. O requerente pugnou 

pela desistência do feito, vez que as partes se compuseram 

extrajudicialmente (Id. 14293419). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando da 

anuência da parte contrária, vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência apresentada pelo 

requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas processuais já recolhidas. 

Deixo de condenar o demandante ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que não houve citação da parte contrária. Revogo a 

liminar concedida e determino a baixa da restrição junto ao Sistema 

Renajud (placa QBZ8047). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004278-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT0016168S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANILZA ALVES DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004278-11.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S.A Requerido: Ivanilza 

Alves da Costa Vistos etc. BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO em face de IVANILZA ALVES DA COSTA, também 

qualificada no processo. O requerente pugnou pela extinção do feito 

(Num. 13884779). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. 

DECIDO. A hipótese é de extinção, não necessitando da anuência da parte 

contrária, vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. Ex 

positis, homologo a desistência apresentada pelo requerente, para os fins 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Custas processuais já recolhidas. Deixo de condenar o demandante 

ao pagamento de honorários advocatícios uma vez que não houve citação 

da parte contrária. Deixo de determinar a baixa da restrição judicial, vez 

que sequer houve o deferimento do pedido liminar. Transitada em julgado 

ou havendo a desistência do prazo recursal, encaminhe ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 25 de julho de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004124-90.2018.8.11.0003
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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:

RONALDO JOSE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004124-90.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda Requerido: 

Ronaldo José Araújo Vistos etc. BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA, devidamente qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de RONALDO JOSÉ ARAÚJO, 

também qualificado no processo. O requerente pugnou pela extinção do 

feito, vez que as partes se compuseram extrajudicialmente (Num. 

13698586). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

A hipótese é de extinção, não necessitando da anuência da parte 

contrária, vez que a angularização processual não se aperfeiçoou. Ex 

positis, homologo a desistência apresentada pelo requerente, para os fins 

do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Custas processuais já recolhidas. Deixo de condenar o demandante 

ao pagamento de honorários advocatícios uma vez que não houve citação 

da parte contrária. Deixo de determinar a baixa da restrição judicial, vez 

que sequer houve o deferimento do pedido liminar. Transitada em julgado 

ou havendo a desistência do prazo recursal, encaminhe ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 25 de julho de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001025-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO LOPES BORGES OAB - GO23802 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARCELLA LEAL DA ROCHA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001025-15.2018.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Caixa Administradora de Consórcios S.A. Requerida: Ana 

Marcella Leal da Rocha Silva Vistos etc. Caixa Administradora de 

Consórcios S.A, qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO contra Ana Marcella Leal da Rocha Silva, também qualificada 

no processo, objetivando o cumprimento de contrato firmado entre as 

partes, com cláusula de alienação fiduciária, mediante pagamento do 

débito ou entrega do bem. O autor diz que a ré tornou-se inadimplente e foi 

constituída em mora ao deixar de cumprir a obrigação mensal, assumida 

no contrato firmado entre as partes, cujo objeto foi dado em alienação 

fiduciária. Afirma que a devedora deixou de quitar as parcelas pactuadas, 

a partir de julho/2017 e, em face da inadimplência, requer a apreensão do 

bem, liminarmente. Ao final requer a posse definitiva do veículo. Juntou 

documentos. Deferida a liminar, a medida foi devidamente cumprida (Num. 

12301281). Citada, a ré não apresentou contestação (Num. 14271217). A 

autora pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Num. 13807483). 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. 

O feito enseja julgamento antecipado, na forma do artigo 355, incisos I e II 

do CPC. Além da revelia da demandada, a prova trazida aos autos é 

suficiente para o desfecho da questão. À luz dos documentos juntados na 

inicial verifica-se que o bem, objeto do pedido de busca e apreensão, foi 

dado em alienação fiduciária, a favor da requerida, em contrato firmado 

entre as partes (Num. 11793498 - Pág. 1/3). Ressalta-se, também, que a 

devedora é inadimplente e, devidamente citada, não ofereceu defesa. 

Assim, em face da revelia, aliada à prova produzida pelo autor, restou 

demonstrada a veracidade dos fatos que ensejam o deferimento da 

pretensão inicial, por estar amparada em legislação específica – 

Decreto-Lei nº 911/69. Ex positis, julgo procedente o pedido formulado na 

exordial. Torno definitiva a medida liminar, consolidando a posse e 

propriedade do veículo descrito na inicial. Condeno a ré ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do 

CPC. Deixo de determinar a baixa da restrição vez que não houve 

inserção (Num. 11961579). Após o trânsito em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 25 de julho de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005471-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSSATO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR OAB - MT16330/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE CARGAS E 

PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005471-61.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: ROSSATO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA - ME 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRANSPORTADORES DE 

CARGAS E PASSAGEIROS DO ESTADO DE GOIAS Vistos e examinados. I 

– Da justiça gratuita Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à 

parte autora, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da 

inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a 

peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos 

do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 03 de 

setembro de 2018, às 10:00 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002394-78.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NOBLE BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN DA SILVA REGES OAB - SP185010 (ADVOGADO)

WALDEMAR DECCACHE OAB - RJ46590 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)
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AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERIDO)

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA (REQUERIDO)

W W AGROPECUARIA LTDA. (REQUERIDO)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

ABJ TRADING LLP (REQUERIDO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA (REQUERIDO)

SEMEARE AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

 

Intimação da parte impugnada para, no prazo legal, apresentar suas 

contrarrazões aos embargos de declaração manejados pela autora.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005391-97.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA APARECIDA TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO OAB - MT0018145S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005391-97.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ROSANA APARECIDA TEIXEIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e examinados. Cuida-se de ação 

proposta em face de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A, onde a parte autora alega que é titular da unidade 

consumidora de energia elétrica número 6/856516-0, e que recebeu uma 

fatura eventual com a cobrança de valores referentes a supostas 

diferenças de consumo que não são devidas (R$13.221,95). Requereu a 

concessão de tutela de urgência, com a determinação para que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

sua unidade consumidora e, caso já tenha havido o corte, proceder ao 

restabelecimento, sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte autora 

os benefícios da Justiça Gratuita, na medida em que o artigo 98, §§2º e 3º 

do CPC, dispõe que presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida por pessoa natural e o juiz somente poderá indeferir o pedido se 

houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos 

legais para a concessão da gratuidade, o que não se verifica no presente 

caso, podendo a parte contrária oferecer impugnação (art. 100). Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar 

que o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, estabelece que são 

requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando 

o preceptivo temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo 

o qual: “Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da 

ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada 

e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito 

que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista que os 

documentos carreados ao feito pela mesma demonstram que a requerida 

está lhe cobrando o valor de R$13.221,95 referentes a consumo de kwh 

recuperado, que estão sendo questionadas pela parte autora. Com efeito, 

em que pese à possibilidade de suspensão dos serviços de energia 

elétrica nos casos de inadimplemento, predomina o entendimento de que a 

concessionária não pode interromper a prestação do serviço por dívida 

relativa a consumo controvertido, objeto de discussão em juízo, conforme 

os arestos que seguem: “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

VIOLAÇÃO DOARTIGO 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. ENERGIA 

ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR. DÍVIDA CONTESTADA EM JUÍZO. 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. (...) Contestada em 

juízo a dívida apurada unilateralmente que decorre de suposta fraude no 

medidor do consumo de energia elétrica, é ilegal a interrupção do 

fornecimento”. (AgRg no AREsp 4729/RS – Relator: Min. Castro Meira – 

23.08.2011). “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS 

CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CONSUMO CONTROVERTIDO 

– SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL E CONTÍNUO – PRECEDENTES DO 

TJMT – DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO– REQUISITOS DO ART. 273 DO 

CPC – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Não se afigura 

razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e manter o nome 

da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir 

discussão acerca da legalidade da cobrança. O fornecimento de energia 

elétrica constitui serviço de natureza essencial e deve ser contínuo. Se 

presentes a verossimilhança da alegação e o dano de difícil reparação, 

impõe-se manter a decisão na qual foi deferida tutela antecipada para 

obstar a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a inscrição do 

nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito”. (TJMT 

AI17318/2013, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 07/05/2013, Data da publicação no DJE 16/05/2013). Nesse 

passo, levando em consideração que a autora está discutindo a origem da 

fatura extra, no valor de R$13.221,95, bem como a regularidade, ou não, 

do medidor de consumo, tenho que está clara a plausibilidade do direito 

invocado, o que fortalece as alegações que escoram o vertente pleito. De 

igual modo, há evidente perigo de prejuízo irreparável, haja vista a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço considerado 

imprescindível para manutenção das atividades, além do risco de que a 

autora tenha seu nome inscrito nos órgãos de restrição ao crédito por 

débito que ainda está sendo questionado. Posto isso, estando presentes 

os requisitos necessários para concessão de medida liminar, CONCEDO A 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PLEITEADA, devendo a empresa requerida ser 

intimada a se abster de suspender o fornecimento do serviço de energia 

elétrica na unidade consumidora da autora (ou restabelecer a prestação, 

caso já tenha ocorrido a interrupção do fornecimento, no prazo máximo de 

02 horas); com relação à fatura eventual no valor de R$13.221,95 com 

vencimento em 30/07/2018. Arbitro, para o caso de descumprimento da 

liminar pela requerida, multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos) 

reais. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 16 de agosto de 2018, às 08:00 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
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Processo Número: 1003331-54.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1003331-54.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: JOSE GOMES DA SILVA NETO REQUERIDO: BOM JESUS 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Vistos e examinados. Nos termos do 

art. 10 da Lei 11.101/05, recebo a presente habilitação de crédito como 

retardatária, como impugnação. Consigno que os titulares de créditos 

retardatários, excetuados os titulares de créditos derivados da relação de 

trabalho, não terão direito a voto nas deliberações da assembleia geral de 

credores. Tendo em vista que o quadro de credores ainda não foi 

homologado, a presente habilitação de crédito retardatária deverá ser 

processada na forma dos arts. 13 a 15 da Lei 11.101/05. Diante do 

exposto, recebo a habilitação, determinando que a mesma prossiga nos 

moldes do procedimento da impugnação de crédito retardatária. 

Proceda-se a intimação da recuperanda, para que se manifeste no prazo 

legal. Após a manifestação da recuperanda, dê-se do feito ao 

Administrador Judicial, para que também manifeste-se no prazo legal. 

Como ensina Paulo Todelo, “Nos casos de impugnação de crédito, o 

administrador judicial será intimado pelo Juiz a emitir parecer, devendo 

juntar à sua manifestação laudo elaborado por profissional ou empresa 

especializada, se for o caso, e todas as informações sobre o crédito, 

contidas nos livros e documentos do devedor”. (TOLEDO, Paulo F.C.Salles. 

Comentários á lei de recuperação de empresas e falências, São Paulo: 

Saraiva, 2005). Em seguida, colha-se a manifestação do Ministério Público, 

vindo posteriormente à conclusão. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005279-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA OLIVEIRA SOARES SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL VICENTE GONCALVES TOBIAS OAB - MT0014895A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005279-31.2018.8.11.0003. 

AUTOR: PATRICIA OLIVEIRA SOARES SANTOS RÉU: LOJAS RENNER S.A. 

Vistos e examinados. Cuida-se de ação na qual a parte autora sustenta 

que a parte requerida inseriu o seu nome, de forma indevida, nos 

cadastros de proteção ao crédito, em razão de dívida a qual não está 

obrigada. Requereu a concessão de tutela de urgência para que a 

requerida seja intimada a proceder com a exclusão do nome do rol de 

inadimplentes, sob pena de multa diária. DECIDO. Defiro à parte autora os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98, § §2º 

e 3º do CPC. Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do 

CPC) e a peça está instruída com os documentos indispensáveis à 

propositura da ação (art. 320 do CPC). No tocante a tutela de urgência 

requerida, importante citar que o artigo 300 do Código de Processo Civil, 

estabelece que são requisitos necessários à concessão da tutela de 

urgência, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e quando houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Complementando o preceptivo temos o artigo 303 também do 

mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Sob essa ótica, para que 

se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja 

escoimado de dúvidas o pedido mediato, estando presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, entendo pela probabilidade do direito 

alegado pela parte autora, haja vista a prova da inserção do nome do 

autor nos cadastros de inadimplentes e o questionamento da dívida, 

mediante a propositura da presente demanda. Ressalto que, conforme 

jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

estando a parte autora, de forma firme e coerente, questionando a 

existência da dívida, a exclusão da inserção de anotações no SPC, 

SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, por pura precaução. 

Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - PROTESTO E 

REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS PREENCHIDOS - 

AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido na petição inicial 

de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem pressupõe 

remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de dados; bem 

como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites para impedir 

a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da dívida. (AI, 

24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no DJE 

06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, uma vez que se a 

restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da parte autora dos 

cadastros de Proteção ao Crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Nos termos do artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação 

para o 16 de Agosto de 2018, às 08:30 horas. Assento que a audiência 

será realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do 

Fórum da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º 

do Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Intimem-se. Cumpra-se 

com urgência, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1003371-70.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

L. G. G. D. S. (REQUERENTE)

ELIANE GOMES AZEVEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELAINE JOSEFA DE SOUZA OAB - MT0017378A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA OAB - MT15007-B (ADVOGADO)

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1003371-70.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: ELIANE GOMES AZEVEDO, LORENZO GABRIEL GOMES DA 

SILVA REQUERIDO: RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA Vistos e 

examinados. Intime-se a parte autora para que traga aos autos documento 

contendo o valor do crédito líquido dos autores ELIANE e LORENZO, 

atualizados até a data de 06/09/2016 (pedido de recuperação judicial). 

Registro que a certidão de crédito juntada aos autos, por conter os 

valores de forma discriminada, poderia ser aceita como documento hábil 

para a comprovação do alegado crédito, uma vez que é possível 

extrair-se de seu conteúdo o valor do crédito líquido dos autos. Todavia, 

mencionado valor, que alcançou o montante de R$119.341,61 foi 

atualizado até 21/12/2016, enquanto que a data limite para a atualização é 

a de 06/09/2016. Deste modo, justifica-se a providência ora determinada. 

Com a juntada, tornem conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e 

com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002300-33.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656/O (ADVOGADO)

AMANDA CARINA UEHARA PAULA OAB - MT0021387A (ADVOGADO)

CINARA CAMPOS CARNEIRO OAB - MT8521/O (ADVOGADO)

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT0014690A 

(ADVOGADO)

DARIEL ELIAS DE SOUZA OAB - MT11945/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA (REQUERIDO)

AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA (REQUERIDO)

W W AGROPECUARIA LTDA. (REQUERIDO)

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (REQUERIDO)

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA (REQUERIDO)

BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

SEMEARE AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil (TERCEIRO INTERESSADO)

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1002300-33.2017.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: BOM JESUS 

AGROPECUARIA LTDA, BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, 

ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA, AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA, 

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA, BOA ESPERANCA AGROPECUARIA 

LTDA, SEMEARE AGROPECUARIA LTDA, V. S. AGRICOLA E PECUARIA 

LTDA, W W AGROPECUARIA LTDA. Vistos e examinados. Considerando 

que a administradora judicial afirmou, em sua manifestação, que "para uma 

melhor e mais acurada averiguação da presente Impugnação, a 

Administração Judicial depende da apresentação de novas informações e 

documentos comprobatórios", DETERMINO a intimação de ambas as partes 

para que, querendo, manifestem-se nos autos, no prazo de 10 (dez) dias, 

carreando ao feito os documentos que ainda entenderem pertinentes, ou 

requerendo a produção de provas cuja produção seja justificável. Em 

seguida, sendo apresentados novos documentos, intime-se a 

administradora judicial para que se manifeste, em 15 (quinze) dias. Caso 

as partes não tragam novos documentos ao feito, tornem-me conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005109-59.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

TELEVISAO RONDON LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005109-59.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: TELEVISAO RONDON LTDA EXECUTADO: RIBEIRO, 

VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME Vistos e examinados. A petição 

inicial preenche os requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no 

patamar de 10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos 

pela parte executada, consoante disposição do art. 827, do Código de 

Processo Civil. Conste no mandado que em caso de integral pagamento, 

no prazo de 03 (três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela 

metade (art. 827, § 1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o 

pagamento da dívida, no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos 

termos do art. 829, do Código de Processo Civil. O mandado de citação 

deverá constar ordem para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo 

oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, 

de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. A penhora deverá 

recair sobre os bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não 

encontrar a parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem 

para garantir a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes 

à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 

(duas) vezes em dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará 

a citação com hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido 

(art. 830, § 1°, do CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de 

pagamento, o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de 

termo (art. 830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, 

defiro, a inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes 

(art. 782, § 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a 

presente execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005582-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

UNICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA BATISTA TONICANTE OAB - SP286048 (ADVOGADO)

ANDRE SHIGUEAKI TERUYA OAB - SP154856 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA GIONGO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005582-45.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: UNICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA 

EXECUTADO: VANESSA GIONGO Vistos e examinados. A petição inicial 

preenche os requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo 

pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 

10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte 

executada, consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. 

Conste no mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 

(três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 

1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem 

para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 
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verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005059-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUIMARAES AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA LEHNEN OAB - MT0010752A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DIEL (EXECUTADO)

JOSE CARLOS TRICHES DIEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005059-33.2018.8.11.0003. 

EXEQUENTE: GUIMARAES AGRICOLA LTDA EXECUTADO: JOSE CARLOS 

TRICHES DIEL, JOAO CARLOS DIEL Vistos e examinados. A petição inicial 

preenche os requisitos do art. 798, do Código de Processo Civil, motivo 

pelo qual a recebo. Fixo, desde já, honorários advocatícios no patamar de 

10% (dez por cento) do valor da execução a serem pagos pela parte 

executada, consoante disposição do art. 827, do Código de Processo Civil. 

Conste no mandado que em caso de integral pagamento, no prazo de 03 

(três) dias, o valor dos honorários será reduzido pela metade (art. 827, § 

1º, CPC). Cite-se a parte executada para efetuar o pagamento da dívida, 

no prazo de 03 (três) dias, contado da citação, nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil. O mandado de citação deverá constar ordem 

para penhora e a avaliação, a ser cumprido pelo oficial de justiça tão logo 

verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora deverá recair sobre os 

bens indicados pelo exequente. Se o oficial de justiça não encontrar a 

parte executada, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir 

a execução (art. 830, do CPC). Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação 

do arresto, o oficial de justiça procurará o executado 02 (duas) vezes em 

dias distintos e havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com 

hora certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (art. 830, § 1°, do 

CPC). Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento, o 

arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo (art. 

830, § 3°, do CPC). Havendo requerimento da parte exequente, defiro, a 

inscrição do nome do executado nos cadastros de inadimplentes (art. 782, 

§ 3º, do CPC), bem como expedição de certidão de que a presente 

execução foi admitida pelo juízo (art. 828, do CPC). Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005768-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ORLY SILVEIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005768-68.2018.8.11.0003. 

AUTOR: ORLY SILVEIRA DOS SANTOS RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos e examinados. I – Da 

justiça gratuita Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte 

requerente, nos termos do art. 98, do Código de Processo Civil. II – Da 

inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a 

peça está instruída com os documentos indispensáveis à propositura da 

ação (art. 320 do CPC). Não há pedido de tutela provisória. Diante das 

especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao caso 

concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da 

audiência de conciliação, tendo em vista que este juízo reúne os processo 

desta natureza para a realização de mutirão. Cite-se a parte ré para 

contestar o feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia e 

presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005749-62.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (AUTOR)

MARIA CARMELITA DE ARAUJO LEMOS (AUTOR)

LIZANDRA CRISTINA SILVA RICHTER (AUTOR)

IRENE RODRIGUES FERREIRA (AUTOR)

STAEL MARIA DA SILVA (AUTOR)

RONALDO BERGAMASCHI (AUTOR)

HILDA MOREIRA DE SOUZA (AUTOR)

TAIS VILELA VARJAO (AUTOR)

RODRIGO RICHTER (AUTOR)

WILSON JOSE FREIRE (AUTOR)

MANOEL JOAO CONSTANTINO (AUTOR)

MARLENE GOMES DA SILVA (AUTOR)

ALTAIR LEANDRO DE MORAES (AUTOR)

SILVANO ANTONIO DE BARROS (AUTOR)

SILVIO FARIA PEREIRA (AUTOR)

GLENER RODRIGUES LOPES (AUTOR)

FRANCISCO DONIZETTI DE SOUZA (AUTOR)

ELZA APARECIDA MANGANARO DE OLIVEIRA (AUTOR)

GILDENY RODRIGUES LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE SOUZA GALVAO OAB - RS73825 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005749-62.2018.8.11.0003. 

AUTOR: TAIS VILELA VARJAO, FRANCISCO DONIZETTI DE SOUZA, 

HILDA MOREIRA DE SOUZA, MANOEL JOAO CONSTANTINO, IRENE 

RODRIGUES FERREIRA, GLENER RODRIGUES LOPES, GILDENY 

RODRIGUES LOPES, STAEL MARIA DA SILVA, ALTAIR LEANDRO DE 

MORAES, SILVIO FARIA PEREIRA, MARIA CARMELITA DE ARAUJO 

LEMOS, RONALDO BERGAMASCHI, MARLENE GOMES DA SILVA, 

SILVANO ANTONIO DE BARROS, LIZANDRA CRISTINA SILVA RICHTER, 

RODRIGO RICHTER, WILSON JOSE FREIRE, ELZA APARECIDA 

MANGANARO DE OLIVEIRA, JOSE CARLOS DE OLIVEIRA RÉU: 

BRADESCO SEGUROS S/A Vistos e examinados. I – Da justiça gratuita 

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte autora, nos 

termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. II – Da inicial Estão 

presentes os requisitos da petição inicial (art. 319 do CPC) e a peça está 

instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 

320 do CPC). Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos do artigo 

334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 25 de setembro 

de 2018, às 09:00 horas. Assento que a audiência será realizada na sala 

de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum da Comarca de 

Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do Provimento 

09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta comarca, 

independente do pagamento de honorários. Consigno que não foi 

agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 
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dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005764-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELLA MENDES PAES ANDRADE (AUTOR)

DANIEL DA COSTA PAES (AUTOR)

KARLA LARA MENDES PAES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID OAB - MT20739/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 

(RÉU)

HYUGNER TALLES DE OLIVEIRA BERETA (RÉU)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1005764-31.2018.8.11.0003. 

AUTOR: DANIEL DA COSTA PAES, KARLA LARA MENDES PAES, 

MARCELLA MENDES PAES ANDRADE RÉU: HYUGNER TALLES DE 

OLIVEIRA BERETA, PORTO SEGURO NEGOCIOS, EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPACOES SA Vistos e examinados. Recebo a inicial. Defiro os 

benefícios da assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98 e 

seguintes do CPC. Não há pedido de tutela de urgência. Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 25 de 

setembro de 2018, às 09:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001373-33.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO CAMILOTTI (REQUERIDO)

HILARIO JOAO DALSASSO (REQUERIDO)

CARLOS ALBERTO KLAUS (REQUERIDO)

MARIA CORDI KLAUS (REQUERIDO)

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1001373-33.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. REQUERIDO: RODORAPIDO 

TRANSPORTES LTDA, MARIA CORDI KLAUS, CARLOS ALBERTO KLAUS, 

EDUARDO CAMILOTTI, HILARIO JOAO DALSASSO Vistos e examinados. 

Determino a intimação do administrador judicial para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste-se acerca do pedido formulado pela parte autora, 

em Id. 14354688. Após, tornem-me imediatamente conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 1006062-57.2017.8.11.0003. 

AUTOR: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA, AMW AGROPECUARIA LTDA 

RÉU: CREDORES, A O GOTARDO & CIA LTDA, UNIMED RONDONOPOLIS 

COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A, BANCO BRADESCO S.A., MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL 

LTDA., BANCO DA AMAZONIA SA, FERTINAGRO BIOTECH S.L., BANCO 

DO BRASIL S.A Vistos e examinados. Cuida-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO apresentados pelas recuperandas onde requerem a baixa 

das anotações premonitórias averbadas em seus imóveis e de seu sócio, 

decorrentes dos processos nº 1100143-78.8.26.0100 da 6ª Vara Cível da 

Comarca de São Paulo e nº 1100128-12.2017.8.26.0100 da 34ª Vara Cível 

da Comarca de São Paulo; e a suspensão da realização da assembleia 

geral de credores designada para os dias 30 de julho e 01 de agosto, até 

a reunião de ativos e julgamento das impugnações de créditos (Id. 

14123403). Por serem tempestivos, RECEBO os embargos de declaração 

apresentados e passo à apreciação dos mesmos. Quanto ao requerimento 

de suspensão da realização da assembleia geral de credores designada 

para os dias 30 de julho e 01 de agosto, até a reunião de ativos e 

julgamento das impugnações de créditos, há que se consignar que a 

pendência de discussão dos créditos não é fato que obste a realização do 

conclave, conforme expressa previsão contida na Lei 11.101/2005. 

Veja-se: “Art. 40. Não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar 

ou antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da 

assembléia-geral de credores em razão de pendência de discussão 

acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos.” O 

Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre o tema: “RECURSO ESPECIAL. 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA. HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO. INTERESSE DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO. REQUISITOS DA INICIAL. IMPUGNAÇÃO A VALOR DE CRÉDITO. 

RECEBIMENTO COMO OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. 

POSSIBILIDADE. RESERVA DE VALOR. NECESSIDADE. 1. Há previsão 

legal específica quanto à legitimidade do Ministério Público para impugnar 

valor de crédito apresentado, decorrendo daí sua legitimidade para 

interpor recurso contra decisão que homologa o plano de recuperação 

judicial, sem a apreciação das impugnações ao valor de créditos, não se 

proclamando, contudo, no caso, nulidade, pois é matéria superada, 

inclusive não tendo havido recurso do Ministério Público para este Tribunal 

a respeito. 2. A exigência constante do art. 51, IX, da Lei 11.101/05 

abrange tanto as ações judiciais em que o devedor esteja no polo passivo, 

quanto àquelas em que é autor da demanda. 3. Os fins perseguidos com a 

objeção ao plano de recuperação, a específica regulação legal para o 

instituto e a sua natureza notoriamente privada desautorizam o 

recebimento de impugnação ao valor de crédito como se objeção fosse. 4. 

A homologação ao plano de recuperação judicial da empresa não está 

vinculada à prévia decisão de 1º grau sobre as impugnações a créditos 

porventura existentes. 5. Recurso parcialmente provido.” (REsp 

1157846/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado 

em 02/12/2010, DJe 10/10/2011). No mesmo sentido é a orientação do 

Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE 

HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AGUARDO 

DE JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES – 

DESNECESSIDADE – LEI Nº 11.101/2005 QUE DETÉM OBJETIVO PRINCIPAL 

DE BUSCA DA RECUPERAÇÃO DA EMPRESA – POSSIBILIDADE DE 

PREJUÍZOS QUE OBSTARIAM ESTE FIM ESPECÍFICO – LEI QUE PREVÊ A 

POSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO JUNTAMENTE COM A 

RECUPERAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – 

RECURSO DESPROVIDO.A existência de Impugnação não acarreta a 

impossibilidade de instalação da Assembleia Geral de Credores, 

aprovação do Plano de Recuperação Judicial e sua homologação pelo 

Magistrado, principalmente pelo fato da Lei 11.101/2005 ter sido idealizada 

com o fim precípuo de assegurar a preservação da empresa, conforme 

preconizado em seu artigo 47.A Lei em enfoque admite por diversas 

vezes a tramitação da recuperação judicial com a impugnação ao valor do 

crédito, tanto que dispõe sobre tutelas de urgência com reflexos no 

Quadro Geral de Credores, bem como que o julgamento da impugnação 

ocorra após a deliberação da assembleia geral de credores ou juntamente 

a esta, nos termos dos artigos 17, 39, §2º e 40.A recuperação da 

empresa não pode ser prejudicada com a suspensão de seu curso por 

força de aguardo de decisão em impugnação ao valor do crédito, sob 

pena, inclusive, de se inviabilizar a própria recuperação. Precedente - 

REsp 1157846/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, 

julgado em 02/12/2010, DJe 10/10/2011.” (AI 97197/2015, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/07/2016, Publicado no DJE 20/07/2016). Nesse 

contexto, não há que se cogitar em suspensão da assembleia geral de 

credores até que sejam julgadas as impugnações de crédito pendentes, 

razão pela qual, neste ponto, REJEITO os embargos de declaração das 

recuperandas. De outra banda, verifica-se dos autos que, de fato, há 

ativos que ainda devem ser remetidos ao processo de recuperação 

judicial, conforme se infere da decisão judicial de Id. 13925173. Deste 

modo, a suspensão da realização da assembleia geral de credores é 

medida que se impõe, haja vista os reflexos que poderão ocorrer no plano 

a ser votado e a necessidade de todos os ativos dos devedores estarem 

reunidos no momento da deliberação dos credores. Nesse sentido decidiu 

o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no RAI nº 

1003816-34.2016.8.11.0000, interposto em face de decisão, proferida por 

este Juízo, que havia indeferido o pedido de suspensão da realização da 

assembleia geral de credores designada no Processo de Recuperação 

Judicial de Cód. 800656, dos devedores Alexandre Augustin e Louize 

Honorato de Freitas. Veja-se: “TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Nº 1003816-34.2016.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ -RONDONÓPOLIS 

Agravantes: ALEXANDRE AUGUSTIN e LOUIZE HONORATO DE FREITAS 

Número do Protocolo : 1003816-34.2016.811.0000 Cuida-se de Recurso 

de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE AUGUSTIN e 

LOUIZE HONORATO DE FREITAS contra a r. decisão proferida pelo MM. 

Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos 

autos do “Pedido de Recuperação Judicial” (Proc. nº 

14639-12.2015.811.0003 – Código 800652), formulado pelos agravantes 

em face de seus credores, designou data para realização da Assembleia 

Geral de Credores (23 e 30 de janeiro de 2017), indeferindo, por 

conseguinte, pedido de sobrestamento da realização do ato até a 

resolução judicial de impugnações apresentadas pelos credores (cf. 

documento Num. 283538 – Pág. 1/6). Os agravantes expõem que 

elaboraram o plano de recuperação judicial levando “em consideração um 

passivo (total) de R$ 226.308.944,47”, sendo R$ 24.352.000,00 devidos 

ao Grupo Bom Jesus e R$ 52.801.446,83 à ADM do Brasil, estes que, em 

impugnação apresentada, dizem serem credores, na realidade, de R$ 

145.749.743,51 e R$ 77.602.486,11, respectivamente, razão pela qual 

“abriu-se a discussão para apurar uma suposta diferença na ordem R$ 

146.198.782,79”, sendo, inclusive, determinada a realização de perícia 

técnica para auxiliar o estabelecimento da verdade sobre a extensão do 

crédito/dívida. Sustentam, pois, que a solução judicial das referidas 

impugnações “é questão prejudicial à realização da Assembleia Geral de 

Credores, (...) porque traz a possibilidade de alteração de um valor 

substancioso não previsto para pagamento, que, por sua vez, 

comprometerá o resultado do fluxo do caixa até então elaborado”, fato que 

poderá ensejar, inclusive, elaboração de novo plano recuperacional e 

realização de nova AGC. Argumentam que não estão a requerer 

suspensão da realização da AGC em razão da existência de 

impugnações, o que é vedado pelo art. 40 da Lei nº 11.101/2005, mas 

apenas pretendem “garantir que o plano apresentado reflita a capacidade 

de pagamento real por ele definida”. Noticiam, ainda, que, inobstante a 

designação provisória do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de 

Rondonópolis/MT nos autos dos Conflitos de Competência nº 148404/SP e 

148558/MT, não houve cumprimento das determinações de venda do 

algodão depositado nos autos da ação de Execução 

4019033-03.2013.8.26.2014, proposta em seu desfavor pela empresa 

FMC Química do Brasil Ltda., em trâmite pela 1ª Vara Cível da Comarca de 

Campinas/SP, e, de “encaminhamento dos numerários” depositado na 

conta corrente vinculada à Medida Cautelar de Arresto nº 

1069474-81.2013.8.26.0100, manejada em seu desfavor pela empresa 

Bayer S.A., em trâmite na 34ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, o 

que, conforme argumentam com veemência, também impede a realização 

da AGC, dada a incerteza da viabilidade do plano elaborado. É a suma. D E 

C I D O Desnecessárias maiores considerações sobre o argumento de que 

deve ser sobrestada a realização da ACG em decorrência da 

necessidade de prévia apuração do real passivo dos recuperandos, o 

que, segundo eles, apenas ocorreria depois do julgamento das 

impugnações apresentadas, pois, como bem anotou o MM. juiz, esse 

fundamento encontra expresso óbice legal, batendo de frente com a 
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vedação contida no art. 40 da Lei nº 11.101/2005, que expressamente 

prevê que “não será deferido provimento liminar, de caráter cautelar ou 

antecipatório dos efeitos da tutela, para a suspensão ou adiamento da 

assembléia-geral de credores em razão de pendência de discussão 

acerca da existência, da quantificação ou da classificação de créditos” 

(grifei). Ressalto que o legislador, ao vedar a prolação de qualquer 

provimento liminar, cautelar ou antecipatório, não ressalvou hipóteses em 

que seja considerável a diferença de crédito eventualmente apurada, 

como no caso; portanto, cumpre aos recuperandos, se assim 

pretenderem, diligenciar para solucionar a controvérsia antes da 

realização da AGC, cujo resultado, após a resolução das impugnações, 

poderá ser ratificado ou alterado, conforme o estado do processo e de 

acordo com as normas legais aplicáveis à situação que sobrevier à 

apuração da real extensão dos créditos impugnados. Noutro flanco, em 

relação ao argumento de que é imprescindível a reunião de todos os ativos 

financeiros antes da realização do conclave, admito que, como medida de 

cautela e efetividade, deve ser prestigiado este fundamento recursal 

porque, sobretudo, está satisfatoriamente demonstrado que, apenas em 

razão da resistência de outros Juízos, não foram reunidos ao ativo 

financeiro dos recuperandos valores de peso e sujeitos à recuperação 

judicial, que realmente são de fundamental importância à deliberação 

assemblear, bem assim às propostas de negociação e elaboração final do 

PRJ, de modo que, diferentemente do que se vê no caso de eventuais 

créditos a serem acrescidos ao passivo financeiro, a reunião de valores 

ao ativo dos recuperandos é medida certa, que concretamente poderá 

influenciar nos rumos a serem tomados na AGC, já que a sua ausência 

inviabiliza aos credores a ciência de qual é a efetiva capacidade de 

pagamento/econômica dos recuperandos, influenciando, obviamente, na 

deliberação de toda e qualquer proposta para o plano recuperacional. 

Recebo, pois, o recurso nos termos do art. 1.019 do CPC, e DEFIRO 

PARCIALMENTE o pedido de antecipação da pretensão recursal (CPC, art. 

1.019, I), apenas para determinar a suspensão da Assembleia Geral de 

Credores até que ocorra a reunião dos ativos financeiros oriundos dos 

p r o c e s s o s  n º  4 0 1 9 0 3 3 - 0 3 . 2 0 1 3 . 8 . 2 6 . 2 0 1 4  e  n º 

1069474-81.2013.8.26.0100, medida para qual assinalo prazo máximo de 

10 (dez) dias, e, após, imediatamente, respeitados os prazos e demais 

exigências legais, seja, enfim, novamente convocada AGC, ficando o 

quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais 

informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, 

inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa 

decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso. Intimem-se os 

agravados e terceiros interessados, na forma do art. 1.019, II, do CPC, 

para que responda no prazo de 15 dias. Comunique-se à MMª. Juíza da 

causa, apenas para fins de conhecimento. Após, à douta Procuradoria 

Geral de Justiça. Expeça-se o necessário. Cuiabá-MT, 17 de janeiro de 

2017. Des. JOÃO FERREIRA FILHO Relator”. Referido recurso já teve seu 

mérito julgado, tendo assim restado ementado: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DESIGNAÇÃO DE DATA 

PARA REALIZAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES – PEDIDO DE 

SOBRESTAMENTO DA REALIZAÇÃO DO ATO ATÉ REUNIÃO DE ATIVOS 

FINANCEIROS ORIUNDOS DE PROCESSOS DE EXECUÇÃO EM TRAMITE 

PERANTE NO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SÃO PAULO E 

JULGAMENTO DE IMPUGNAÇÕES MANEJADAS POR CREDORES PARA 

MAJORAR O VALOR DO CRÉDITO ARROLADO – POSSIBILIDADE DE 

INVIABILIZAÇÃO DO PLANO RECUPERACIONAL DISCUTIDO NA AGC – 

PODER GERAL DE CAUTELA – PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DEFERIDO – 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Havendo demonstração satisfatória de que a reunião de 

valores ao ativo financeiro dos recuperandos é medida certa, que 

concretamente poderá influenciar nos rumos a serem tomados na AGC, já 

que a sua ausência inviabiliza aos credores a ciência de qual é a efetiva 

capacidade de pagamento/econômica dos recuperandos, influenciando, 

obviamente, na deliberação de toda e qualquer proposta para o plano 

recuperacional, é possível, com base no poder geral de cautela, o 

sobrestamento da realização da AGC até a reunião dos referidos valores 

e julgamento das impugnações envolvendo vultuosos valores creditícios. 

(Data da sessão: Cuiabá-MT, 12/09/2017). O caso dos presentes autos é 

exatamente similar àquele que foi enfrentado e decidido pela Instância 

Superior: um ativo financeiro das recuperandas, incluído no plano de 

recuperação judicial, foi penhorado em processo executivo que tramita em 

comarca diversa; referido ativo possui fundamental importância para a 

deliberação assemblear, para as propostas de negociação e elaboração 

final do plano de recuperação judicial; a reunião deste ativo no processo 

de recuperação judicial poderá influenciar nos rumos a serem tomados na 

assembleia geral de credores, já que a sua ausência inviabiliza aos 

credores a ciência de qual é a efetiva capacidade de 

pagamento/econômica dos recuperandos, refletindo diretamente na 

deliberação das propostas para o plano recuperacional. Deste modo, outra 

decisão não deve ser tomada nesta oportunidade senão a adoção daquilo 

que já restou deliberado pelo Egrégio TJMT em caso semelhante, 

principalmente diante da orientação do Exmo. Relator daquele recurso, no 

sentido de que “é possível, com base no poder geral de cautela, o 

sobrestamento da realização da AGC até a reunião dos referidos valores”. 

Isto posto, DOU PROVIMENTO a esta parte dos embargos de declaração 

das recuperandas, para DETERMINAR A SUSPENSÃO DA REALIZAÇÃO 

DA ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES DESIGNADA PARA OS DIAS 

30/07 e 01/08/2018, até que aporte aos autos resposta do ofício expedido 

para a 6ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo solicitando 

o desbloqueio dos valores que foram penhorados nas contas das 

recuperandas e liberação das quantias. Com a resposta supra 

mencionada atrelada aos autos, intime-se o Administrador Judicial para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, indique nova data para a realização do 

conclave, que deverá ocorrer no prazo máximo de 120 (cento e vinte) 

dias. Cientifique-se imediatamente o Ministério Público da suspensão do 

conclave, e intimem-se a todos os interessados. No que tange ao pedido 

de baixa das averbações premonitórias, considerando a extensão dos 

argumentos elencados pelas recuperandas, entendo por bem deliberar 

acerca da questão após a oitiva do administrador judicial e do Ministério 

Público. Isto posto, determino a intimação do administrador judicial para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste-se acerca do requerimento 

formulado. Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para que, no 

prazo legal, também possa exarar o seu parecer. Em seguida, tornem 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Juiz(a) de Direito
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EDINALDO DA SILVA RUELA DURCO - ME Vistos e examinados. Face o 

teor da certidão retro, redesigno a audiência para o dia 04 de Setembro de 

2018, às 08:00 horas. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito
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2018, às 08:30 horas. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 782356 Nr: 7152-88.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO QUEIROZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal, instruir, preparar e 

retirar a(s) Carta(s) Precatória(s)de Citação para Comarca de Iraquara - 

BA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 790900 Nr: 10594-62.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GOBBO FILHO, MARIA TEREZA 

PEREIRA GOBBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do exequente para no prazo legal retirar o(s) 

termo(s) de penhora e providenciar o registro junto ao RGI de Fartura- SP 

e em igual prazo retirar a Carta Precatória de avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 451244 Nr: 6424-86.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON MOACIR ORLATO, MARINELLY DE 

ARAUJO VIEGAS ORLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono do autor para no prazo legal retirar o(s) termo(s) 

de penhora e providenciar o registro junto ao RGI de Pedra Preta - MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 371081 Nr: 15184-34.2005.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO ORTOLAN SALLES, JOSE 

ROGERIO SALLES, MARILIA FERRAZ SOUZA SALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:76458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono dos executados para no prazo legal retirar o 

mandado de cancelamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 795775 Nr: 12712-11.2015.811.0003

 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: ESTACIONE PARKING SERVIÇOS DE 

ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA CAROLINE XAVIER PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 Vistos e examinados.

O autor pugnou pela redesignação da audiência marcada (fls.101), 

alegando que não foi publicada a certidão de fls.100, que intimou o 

requerente para efetuar o depósito da diligência do meirinho.

A Sra. Gestora confirmou o teor da petição de fls.101 em sua certidão de 

fls.103.

Isto posto, hei por bem, redesignar o ato do dia 25/07/2018 para o dia 

30/08/2018 às 14h00min.

Intimem-se a todos desta decisão.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 429025 Nr: 11087-49.2009.811.0003

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LELITA FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/MT20853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo de intimação de folha 153, sem 

manifestação da parte requerente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 878085 Nr: 9600-63.2017.811.0003

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA MATO-GROSSENSE DE PESQUISA, 

ASSISTENCIA E EXTENSÃO RURAL - EMPAER, LAYR MOTA DA SILVA, 

GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE CEREAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ANTÔNIO DE ALMEIDA - 

OAB:7543-MT, GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL - OAB:OAB 

MT-13.810, RICHARD RODRIGUES DA SILVA - OAB:8602/MT, TELMA 

APARECIDA DE MELO SOEHN - OAB:15587/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:OAB MT-13.810, IZALTINO SUZANO - OAB:6884-A/MT

 Certifico que, por se tratar a requerida de Massa Falida, procedo com a 

intimação da Sra. Administradora Judicial Dra. Glaucia Albuquerque Brasil, 

nos termos do Artigo 22, III, "n" da Lei 11.101/2005, para manifestar nos 

autos, conforme determinação de fl. 39.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 745055 Nr: 4986-20.2014.811.0003

 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: GAA, ELISANDRA APARECIDA MUNDO ALVES 

ABUCHAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO RIBEIRO PINTO, ITAMAR RODRIGUES 

MEDEIROS, BENEDITA DE SOUZA CASTRO, MARLY MIRANDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dra. ALESSANDRA DIAS IORA, OAB/MT 20073/E, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 08/06/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 799552 Nr: 14186-17.2015.811.0003

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 
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Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. I. COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA EPP, 

JAIME MODESTINO DE FREITAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHARLES MAMEDE DE CARVALHO, SOLANGE 

G SOUSA CARVALHO, C M DE CARVALHO EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. GUSTAVO BOUVIE DE OLIVEIRA, OAB/MT 16323, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 07/06/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 413458 Nr: 9179-88.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M A WEBER CESCA, MARCOS WILSON 

RODRIGUES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA RODRIGUES 

SOARES - OAB:23146/O

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dra. PATRICIA RODRIGUES SOARES, OAB/MT 23146/O, para no 

prazo de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se 

encontram com carga desde o dia 22/05/2018, SOB PENA de busca e 

apreensão, perda do direito à vista fora de cartório, multa correspondente 

à metade do salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO 

expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia 

Regional Central da comarca para fins de apuração do crime previsto no 

artigo 356 do Código Penal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005761-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CASTRO PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS DE CARVALHO OAB - MT22826/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 1005761-76.2018.8.11.0003. 

REQUERENTE: GUILHERME CASTRO PIRES REQUERIDO: EMBRATEL - 

EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. Vistos e 

examinados. I – Da justiça gratuita Defiro à parte autora os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de 

Processo Civil. II – Da inicial Estão presentes os requisitos da petição inicial 

(art. 319 do CPC) e a peça está instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação (art. 320 do CPC). Nos termos do 

artigo 334 do CPC, designo audiência de conciliação para o dia 25 de 

setembro de 2018, às 08:30 horas. Assento que a audiência será 

realizada na sala de audiência desta 4ª Vara Cível, no 2º andar do Fórum 

da Comarca de Rondonópolis - MT, (como permite o §3º do artigo 1º do 

Provimento 09/2016 – CM), por um dos conciliadores judiciais desta 

comarca, independente do pagamento de honorários. Consigno que não 

foi agendada data mais breve uma vez que devem ser resguardados os 

prazos previstos no artigo 334 e seus §§, contados em dias úteis; e que a 

serventia necessita de lapso temporal maior para o cumprimento das 

determinações judiciais, principalmente quando necessária a utilização dos 

Correios. Fiquem as partes cientes de que o comparecimento na audiência 

é obrigatório (pessoalmente ou por intermédio de representante, por meio 

de procuração específica, com outorga de poderes para negociar e 

transigir); e a ausência injustificada é considerada ato atentatório à 

dignidade da justiça, sendo sancionada com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa. Advirto que as 

partes devem estar acompanhadas de seus advogados. Cite-se e 

intime-se a parte Ré, bem como proceda-se a intimação da parte autora. 

Havendo autocomposição entre as partes, os autos serão conclusos para 

homologação judicial; não ocorrendo a solução consensual do conflito de 

interesses, o prazo para contestação será contado a partir da realização 

da audiência. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de 

veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Decorrido o 

prazo para contestação, intime-se a parte autora para que no prazo de 

quinze dias úteis apresente manifestação, oportunidade em que: I – 

havendo revelia, deverá informar se quer produzir outras provas ou se 

deseja o julgamento antecipado; II – havendo contestação, deverá se 

manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de 

provas relacionadas a eventuais questões incidentais; III – em sendo 

formulada reconvenção com a contestação ou no seu prazo, deverá a 

parte autora apresentar resposta à reconvenção. III – Da tutela de 

urgência No tocante a tutela de urgência requerida, importante citar que o 

artigo 300 do Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. Complementando o preceptivo 

temos o artigo 303 também do mesmo diploma legal, segundo o qual: “Nos 

casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a 

petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à 

indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Sob essa ótica, para que se antecipem os efeitos da tutela é 

extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido 

mediato, estando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, entendo pela 

probabilidade do direito alegado pela parte autora, haja vista a prova da 

inserção do nome do autor nos cadastros de inadimplentes e o 

questionamento da dívida, mediante a propositura da presente demanda. 

Ressalto que, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, estando a parte autora, de forma firme e 

coerente, questionando a existência da dívida, a exclusão da inserção de 

anotações no SPC, SERASA referentes a ela são medidas que se impõe, 

por pura precaução. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO 

ORDINÁRIA - ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA - INDEFERIMENTO - 

PROTESTO E REGISTRO EM BANCO DE DADOS - PRESSUPOSTOS 

PREENCHIDOS - AGRAVO PROVIDO. O pedido de tutela parcial requerido 

na petição inicial de Ação Ordinária que visa impedir cobrança, cuja origem 

pressupõe remessa do nome do autor ao SERASA e outros bancos de 

dados; bem como ao cartório de protesto, deve ser deferido nestes limites 

para impedir a prática de tais atos enquanto se discute a certeza da 

dívida. (AI, 24806/2002, DES.MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2002, Data da publicação no 

DJE 06/11/2002). De outra banda, é inegável que a possibilidade de 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação ao autor, vez que 

se a restrição ao seu nome for mantida, o mesmo poderá ter prejudicado o 

desenvolvimento normal das suas atividades, principalmente mercantis. 

Consigno, outrossim, que a concessão da tutela não acarretará prejuízos 

à empresa requerida, nem prejudicará o prosseguimento normal do litígio, o 

mesmo não se pode dizer em relação a requerente, caso seja indeferida a 

medida. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para 

que a requerida providencie a EXCLUSÃO do nome da parte autora dos 

cadastros de proteção ao crédito, referente ao débito ora discutido, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de pagamento de multa diária que 

arbitro no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até ulterior decisão de 

mérito. Intimem-se. Cumpra-se com urgência, expedindo-se o necessário. 

Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1003330-69.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON OAB - MT10637/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOEL LUIS THOMAZ BASTOS OAB - SP122443 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

glaucia albuquerque brasil OAB - MT0013810A (ADVOGADO)

glaucia albuquerque brasil (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS 1003330-69.2018.8.11.0003 REQUERENTE: JOSE GOMES 

DA SILVA NETO Advogado do(a) REQUERENTE: LAURA FRANCESCA PIPI 

DE SOUZA WILLON - MT10637/O REQUERIDO: BOM JESUS 

TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA Advogado do(a) REQUERIDO: JOEL 

LUIS THOMAZ BASTOS - SP122443 DECISÃO Vistos e examinados. 

Manifestou-se a parte autora pela desistência da presente ação. Não há 

informações de que o requerido tenha sido citado, bem como não há 

contestação juntada aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no 

artigo 485, inciso VIII, homologo a desistência da ação e decreto a 

extinção do processo sem julgamento do mérito. Custas pelo autor, se 

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

contraditório. Após o cumprimento de todas as formalidades, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1002737-40.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. A. D. O. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CICERO ASSIS ANCHIETA OAB - MT3.846 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. R. G. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR OAB - MT0016052A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DE 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE RONDONÓPOLIS 1002737-40.2018.8.11.0003 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento nº 56/2007 - CNGC, impulsiono os autos para intimação do 

patrono das partes autora e requerida para fazê-las comparecer nesta 

Secretaria da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões, a fim de 

firmar termo de guarda COMPARTILHADA definitiva, em cinco dias, sob 

pena de arquivamento. Rondonópolis, 25 de julho de 2018 GERALDA 

ESPLENDO DOS SANTOS MORAES Gestor(a) de Secretaria

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 782319 Nr: 7136-37.2015.811.0003

 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: SOLANGE MEAZZA RIBEIRO, LUCAS MEAZZA RIBEIRO, 

SOLANGE MEAZZA RIBEIRO, KAYO MATHEUS MEAZZA RIBEIRO, MDMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CARLOS ALBERTO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELLY PRISCILA REZENDE 

DA ALMEIDA - OAB:18.562 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, através do patrono, para instruir e retirar formal 

de partilha, em cinco dias, sob pena de arquivamento dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 427495 Nr: 9669-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Separação Litigiosa->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SMDSES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAILSON NUNIS - OAB:7995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO ASSIS ANCHIETA - 

OAB:3846/MT

 Processo n.º 2009/1069

Vistos etc.

 1. Quanto ao pleito de fls. 183/185, manifestem-se as partes, no prazo de 

05 (cinco) dias.

2. Após, venham-me conclusos para deliberação.

3. Intime-se.

4. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 24 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 427795 Nr: 10015-27.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO MACHADO 

CUSTODIO - OAB:MT/6435

 Processo n.º 10015-27.2009.811.0003

Vistos etc.

1. Defiro o pleito de fls. 171/172, procedendo com a devida baixa no 

sistema RENAJUD, conforme comprovante, em anexo.

2. Arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 16 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 372236 Nr: 740-59.2006.811.0003

 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: ADSA, SADFN, FAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCY ALVES VELASCO - 

OAB:5847/MT, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT12062, GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 Processo n.º 740-59.2006.811.0003

Vistos etc.

1. Intimem-se a parte inventariante e seu procurador, pessoalmente e via 

DJe, a se manifestarem nos autos, em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 

485, §1º, do Digesto Processual Civil, sob pena de extinção do feito, 

salientando-lhes o disposto no parágrafo único do art. 274 do mesmo 

Codex.

2. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 06 de junho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 429926 Nr: 11922-37.2009.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSM, JDSS, MSO, SADS, ELADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATHERINE NUNES DE SOUZA 

CRIVELLARO - OAB:11422/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1414/2009

Vistos etc.

1. Em atenção ao pedido de fl. 117/118, defiro a suspensão do feito pelo 

prazo de 3 (três) meses.

2. Aguarde-se em arquivo provisório.

3. Decorrido o prazo da suspensão, sem manifestação, determino que se 

certifique nos autos e intime-se a parte autora para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

4. Após, conclusos.

5. Intime-se.

6. Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 24 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 756534 Nr: 11197-72.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AJDM, MDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CASTREQUINI 

TERNERO - OAB:8379

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 , DEFIRO também, seja realizado o protesto do pronunciamento judicial 

vinculado ao presente feito, levando em conta o mesmo valor ora 

calculado (R$ 2.081,02).Com a juntada dos extratos aos autos, dê-se vista 

à exequente.No mais, em atenção ao art. 1.635, III, do Código Civil, 

INTIME-SE a exequente a fazer prova nos autos, da necessidade de 

receber o restante da pensão alimentícia pleiteada, sendo posterior ao 

t e r m o  f i n a l :  m a i o r i d a d e  c o m p l e t a d a . A p ó s ,  v o l t e m - m e 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 813807 Nr: 816-34.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MECB, PCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCINO FERREIRA - 

OAB:OAB/MT12485, MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - 

OAB:12.776

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA FRANCESCA PIPI DE 

SOUZA WILLON - OAB:10637/MT

 Visto.

Considerando o pedido de fls. 81/82, dando conta sobre a existência de 

débito alimentar e o rito escolhido para continuidade da demanda, 

INTIME-SE o executado, nos termos do que disciplina o §7º, do Art. 528, do 

Código de Processo Civil/2015, para no prazo de 03 (três) dias, 

REGULARIZAR o pagamento das prestações alimentícias, provar que o 

fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo, SOB PENA DE SER-LHE 

DECRETADA PRISÃO CIVIL.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 712096 Nr: 7146-86.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AKDOS, CSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, TANIA MARIA CARDOSO SILVA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAGNER MAX TAVARES DOS 

SANTOS SILVA - OAB:15472/MT

 Vistos.

Defiro a SUSPENSÃO processual requerida às fls. 97.

Decorrido o prazo ora concedido, INTIME-SE a parte autora para promover 

o regular andamento do feito.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 777880 Nr: 5372-16.2015.811.0003

 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: MARIA LUCIA DE CASTRO E SILVA, LUIZ IRALDO DA 

SILVA, TEREZINHA CASTRO ARNOUD, JOAO LEONEL DE CASTRO, 

SERGIO AUGUSTO JURY ARNOUD, JOSE LUIZ DE OLIVEIRA CASTRO, 

PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO, LARISSA DE OLIVEIRA CASTRO, 

FABIANA MONTEIRO DE CASTRO PREVELATO, MARINELZA RODRIGUES 

DE MORAES, ROBERTA SANTOS DE REZENDE CASTRO, IVAN BARRETO 

PREVELATO, LARIANA DE OLIVEIRA CASTRO SIMÕES, LUCAS BENITES 

SIMÕES, CARLOS ANTONIO DE CASTRO, SONIA APARECIDA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANA DE OLIVEIRA CASTRO, 

ESPOLIO DE ANTONIO DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT, NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - 

OAB:12.416/MT, PAULO VYCTOR MAFRA CASTRO - OAB:22064/O, 

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - OAB:12093-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimem-se pessoalmente a parte autora e seu procurador(a), para no 

prazo de 05 (cinco) dias, promover o necessário ao regular andamento do 

feito, sob pena de extinção (art. 485, § 1º, CPC).

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 816370 Nr: 1709-25.2016.811.0003

 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: AGR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMELI SCHIAVON - 

OAB:MT/11621-B

 Neste contexto, outro caminho não resta, senão julgar IMPROCEDENTE o 

pedido.ISTO POSTO, em consonância com o parecer ministerial e, 

considerando tudo o mais que dos autos constam, MANTENHO 

INALTERADA A GUARDA das crianças Miguel Cabral Rabelo e Letícia 

Cabral Rabelo, exercida pela requerida Fernanda Martiny Cabral, nos 

termos estabelecidos no processo de divórcio das partes (N. Única 

13707-58.2014.811.0003).Sem condenação em custas e honorários 

advocatícios.Após o trânsito em julgado, proceda-se o arquivamento com 

as baixas de estilo.Publicada e registrada eletronicamente, intimem-se e 

cumpra-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 771345 Nr: 2891-80.2015.811.0003

 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: EBC
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAPM, CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA RODRIGUES JAPIASSÚ 

DOS SANTOS - OAB:15527/O, JONATAS RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:OAB/ MT 16983, ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS 

SANTOS - OAB:MT/13.620-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MICHELL JOSE GIRALDES 

PORTELA - OAB:10081/O

 Visto.

Certificada a tempestividade (fls. 176), RECEBO o Recurso de Apelação 

interposto (fls. 160/173), em seu efeito suspensivo.

A parte autora apresentou suas contrarrazões (fls. 178/186).

Mantenho a sentença por seus próprios fundamentos (fls. 153/158).

Com as peças necessárias acostadas aos autos, desde já, determino a 

REMESSA do feito ao Egrégio Tribunal de Justiça, para apreciação do 

recurso, consignando nossas homenagens.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 777752 Nr: 5339-26.2015.811.0003

 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: ANDERSON VATUTIM LOUREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ARLETE LUQUES LOUREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APERLINO LOUREIRO NETO - 

OAB:15612/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Inicialmente, analisando a manifestação de fls. 174/176, comprovando a 

utilização dos alvarás expedidos nos autos em apenso, HOMOLOGO AS 

CONTAS PARCIALMENTE PRESTADAS pelo inventariante, advertindo, 

porém, que a prestação de contas final deverá ser apresentada logo após 

o recolhimento do imposto pertinente.

No que se refere à homologação do PLANO DE PARTILHA (fls. 165/173), 

entendo que deve ser observado o recolhimento do imposto devido 

antecipadamente, visto o processamento deste inventário se dar pelo rito 

comum.

Compulsando os autos, verifico que às fls. 115/115-verso, a Fazenda 

Pública Estadual versou sobre o procedimento para apuração do imposto, 

esclarecendo tratar-se de um “prévio processo eletrônico perante a 

SEFAZ/MT, nos moldes no disposto no Decreto nº 2.125/2003 de 

12/11/2003 e Portaria 182/2009”, contradizendo a informação de que a 

expedição da guia de recolhimento do tributo estaria condicionada à 

homologação da partilha, portanto, por ora, INDEFIRO O PEDIDO.

Assim, considerando ainda a motivação do inventariante, ao requerer o 

levantamento de valores para justamente pagar despesas do espólio, 

incluindo aqui o recolhimento de impostos, INTIME-SE a parte autora, para 

promover o necessário à regularização fiscal da transmissão da herança 

pretendida, para posterior análise do plano de partilha.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 755207 Nr: 10422-57.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNMDS, JAM, NMDJ, ODSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Processo n.º 104-22-57.2014.811.0003

Vistos etc.

1. Trata-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST 

MORTEM aforada por ROSALINA VIEIRA DE SENA em face do ESPÓLIO DE 

NIVALDO MEDEIROS DA SILVA (qualificados na exordial), representado 

por seus herdeiros, José Antonio Medeiros, Natanael Medeiros de Jesus e 

Oleir de Souza Medeiros (qualificados à fl. 22).

2. A inicial, de fls. 5/8, foi instruída com os documentos de fls. 09 usque 

13.

3. Citados, pessoalmente, os requeridos deixaram o prazo de resposta 

transcorrer in albis.

4. Foi nomeado curador especial que apresentou a contestação por 

negativa geral, às fls. 24/27, sendo decretada a revelia dos requeridos à 

fl. 71.

5. Realizada a audiência de instrução e julgamento, vieram-me os autos 

conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

6. Partes legítimas, bem como inexistem nulidades ou irregularidades 

pendentes de apreciação, pelo que passamos diretamente ao exame do 

meritum causae.

7. Cediço que a união estável se materializa através da livre união afetiva 

de pessoas de modo público, contínuo e duradouro, com fito de formar 

família. Tal conceito encontra-se disposto no art. 1.723, do Diploma Civil, in 

litteris:

“Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o 

homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e 

duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.” (grifo 

nosso)

8. Ademais, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o que 

outrora se denominava concubinato passou a ser reconhecido como união 

estável, conforme dispositivo legal expresso no art. 226, §3º:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.

[[omissis...]]

§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável 

entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar 

sua conversão em casamento.” (grifo nosso)

9. Coadunando-se com o texto constitucional supracitado, na seara 

doutrinária, muito já se discorreu acerca do instituto da união estável, 

tendo-se que: “a união estável, por seu turno, não se coaduna com a mera 

eventualidade na relação e, por conta disso, ombreia-se ao casamento em 

termos de reconhecimento jurídico, firmando-se como forma de família, 

inclusive com expressa menção constitucional (CF, §3º, do art. 226).” (in 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de 

direito de família. v. 6. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 426)

10. Isto posto, cumpre-nos aclarar que, do exame detido dos autos, 

pode-se aferir que as partes de fato mantiveram uma união estável entre 

si, mormente se analisada a documentação carreada à exordial, donde se 

infere a convivência marital dos litigantes, bem como do depoimento 

pessoal da requerente e da inquirição das testemunhas.

11. Dito isso, tendo em vista a revelia dos representantes do requerido, 

bem como a contestação por negativa geral, que não tem o condão de 

elidir as alegações da demandante, assim como, diante das provas 

produzidas, configura-se a união de fato havida entre a autora e o 

falecido, de modo que se impõe a procedência do pedido arvorado na 

peça de ingresso.

12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido formulado na inicial, em consonância com o art. 487, 

inciso I, do Digesto Processual Civil e art. 1.723, do Código Civil, para 

declarar, com efeito ex tunc, a existência da união estável havida entre 

ROSALINA VIEIRA DE SENA e NIVALDO MEDEIROS DA SILVA (adrede 

individualizados), mantida pelo período de 11.08.2002 até 11.08.2014, data 

do falecimento deste.

13. Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis 

que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

14. 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, 24 de julho de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 802323 Nr: 15322-49.2015.811.0003

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA MARIA PAIXAO DE SOUZA, ELEMAR ELIO 

PERINAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FLORISBELA PAIXÃO DE SOUZA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEMAR ELIO PERINAZZO - 

OAB:8780-B, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente autos intimando o advogado Elemar Elio Perinazzo 

de que os autos se encontram com vista, por cinco dias, para requerer o 

que de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005826-08.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RONNIE VON OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIVINO OLIVEIRA OAB - MT0016922A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA SILVA DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005826-08.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 11868208, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 2 

(dois) mês, devendo o inventariante carrear aos autos o comprovante de 

recolhimento do ITCMD (ou certidão de isenção, se for o caso), bem como 

a certidão negativa da fazenda estadual (emitidas pela PGE) em nome dos 

de cujus, eis que a certidão de ID: 11868234 não atende aos fins 

colimados. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo da 

suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se o inventariante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 24 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005712-69.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA ANDRADE MATTOS OAB - MT14423/O (ADVOGADO)

JHOANE MARRARA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT18425/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO TEMOTEO DA SILVA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005712-69.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 13838012, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 1 

(um) mês. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo da 

suspensão, intime-se a inventariante para que carreie aos autos o 

instrumento de procuração outorgado por Alessandra Souza da Silva e 

Alex Sandro Souza da Silva, ao causídico que subscreve o petitório de ID: 

9474774, bem como junte os documentos que comprovam a propriedade 

dos bens inventariados e as certidões federal e estadual (emitida pela 

PGE). 4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003827-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA PEREIRA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ BRITO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1003827-20.2018.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

compulsando os autos com vagar, verifica-se que o título executivo que 

embasa a presente executio é uma sentença proferida pelo juízo da 2ª 

Vara de Família e Sucessões desta Comarca (ID: 8172936). 2. Assim, por 

tratar-se de matéria de competência absoluta, com arrimo do art. 516, 

inciso II, do Código de Ritos, determino a remessa destes autos àquele 

juízo, que é o prevento para a apreciação desta matéria. 3. Sobre o tema, 

anoto seguinte aresto: ““CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - 

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS - OBRIGAÇÃO ORIUNDA DE TITULO 

EXECUTIVO JUDICIAL – MESMO FORO – ARTIGO 575, II CPC – 

COMPETÊNCIA DO JUIZO PROLATOR DA SENTENÇA EXEQUENDA – 

CONFLITO IMPROCEDENTE. A execução de alimentos deve ser promovida 

no juízo em que tramitou o processo de conhecimento do qual adveio o 

referido titulo judicial, em consonância com a regra prescrita no art. 575, II 

do CPC.” (TJ/MT n. 167.766/2014, 1ª Turma de Câm. Cív. Reun. de Dir. 

Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa de Farias, j. 02.07.2015). (grifamos) 

4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário, procedendo-se às baixas de 

estilo e anotações de praxe. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 24 de julho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007959-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ABNEL FRANCISCO DOS ANJOS (AUTOR)

EURIDES DOS ANJOS BARROS (AUTOR)

WALDEIR FRANCISCO DOS ANJOS (AUTOR)

VALDEMAR FRANCISCO DOS ANJOS (AUTOR)

MARIA FRANCISCA DOS ANJOS (AUTOR)

EVA FRANCISCA PEREIRA (AUTOR)

MANOEL FRANCISCO DOS ANJOS (AUTOR)

DURVALINA DOS ANJOS SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Orlando Alves de Oliveira OAB - MT10508/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NAIR FLORINDA DOS ANJOS (RÉU)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007959-23.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito de 

ID: 12549585, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 3 

(três) meses. 2. Aguarde-se em arquivo provisório. 3. Decorrido o prazo 

da suspensão, sem manifestação, determino que se certifique nos autos e 

intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias. 

4. Após, conclusos. 5. Intime-se. 6. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002912-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

C. H. P. D. S. P. (REQUERENTE)

CLEUMA PIMENTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA OAB - MT23244/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO PRECIS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002912-34.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Ante o pedido de 

ID: 13753950, abra-se vista dos autos à parte autora para requerer o que 

de direito, no prazo legal. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS 

REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005437-23.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELLA MOURA ESTEVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA CASTREQUINI TERNERO OAB - MT0008379A (ADVOGADO)

FABRICIO MIGUEL CORREA OAB - MT0009762S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GALENO TADEU ESTEVES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO BATISTA ALVES PINTO OAB - MT0007556A-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS
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Processo n.º 1005437-23.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de um 

processo de execução de alimentos, onde as partes celebraram um 

acordo (ID: 13025385), todavia, ficou condicionada a homologação do 

referido acordo à transferência dos valores devidos para conta da parte 

autora. Sendo assim, intime-se a parte autora para que, no prazo legal, 

informe ao juízo quanto ao recebimento dos valores devidos pelo 

executado. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-118 IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004286-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO PAULO ALMEIDA SILVA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENIVAN BALEEIRO BONADIO OAB - MT22319/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE DE PAULA VELOZ (IMPUGNADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004286-85.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Da análise dos 

autos, nota-se que foi protocolado no ID: 13649486 uma peça de 

impugnação ao cumprimento de sentença, porém de forma equivocada, 

pois deveria ter sido protocolada nos autos principais (Proc. n.º 

1002488-89.2018.8.11.0003) para a devida apreciação. Sendo assim, 

determino à Sr.ª gestora judiciária que intime o subscritor do referido 

petitório quanto ao ocorrido e posteriormente arquivem-se estes autos. 2. 

Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de 

julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004069-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELEUSA CARDOSO DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Sirléia Strobel OAB - MT0005256S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS MURTA DO PRADO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1004069-42.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Recebo a 

exordial. 2. Apensem-se os autos ao Processo n. º 

1004169-94.2018.811.0003 3. 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. 4. 

Nomeio inventariante a parte requerente, ELEUSA CARDOSO DO PRADO, 

que deverá ser intimada, para, no prazo de 05 (cinco) dias, assinar o 

respectivo do termo de compromisso. 5. 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). 6. 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). 7. 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. 8. Após, conclusos. 9. Intime-se. 

10. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 23 de julho de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-267 ARROLAMENTO COMUM

Processo Número: 1005169-32.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA HEMILLY FREITAS SILVA (REQUERENTE)

M. J. P. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER PEREIRA BARRETO OAB - MT19061/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. J. P. D. S. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005169-32.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

ante o teor do Provimento n.º 56/2016, do CNJ, tornou-se imprescindível à 

propositura das demandas sucessórias, inventário e arrolamento de bens, 

a juntada de certidão acerca da inexistência de testamento deixado pelo 

autor da herança expedida pela CENSEC – Central Notarial de Serviços 

Compartilhados. 2. Portanto, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, emendar a inicial, atendendo às disposições contidas no art. 

2º, do Provimento 56/2016, CNJ c.c. art. 320, do CPC, carreando aos autos 

a aludida certidão negativa, sob pena de indeferimento (artigo 321, 

parágrafo único, do CPC). 3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 23 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002591-96.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

DONIZETE APARECIDA DOS ANJOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS ANTONIO DA SILVA SOBRINHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002591-96.2018.811.0003 Vistos etc. 1. O ESPÓLIO DE 

CLEUZA COSTALONGA DA SILVA, representado por sua filha, Sr.ª Isabel 

Cristina da Silva Souza, ora inventariante, que postula pela homologação 

da partilha independentemente do pagamento do ITCMD, sob o argumento 

de que, em sede de arrolamento sumário de bens, 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, a teor do que dispõe o art. 662, da 

Lei Instrumental Civil. 2. Antes de deliberar acerca do pleito supra, convém 

trazer a baila o que dispõe o § 2º do art. 659 do CPC. “Art. 659. A partilha 

amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será 

homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1o 

O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, 

quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de 

homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de 

partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão 

expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662.” 

[grifo nosso] 3. Com efeito, o art. 1.031, do antigo CPC (Lei n.º 5.869/73), 

estabelecia que, transitada em julgado a sentença de homologação de 

partilha ou adjudicação, o respectivo formal, bem como os alvarás 

referentes aos bens por ele abrangidos, só seriam expedidos e entregues 

às partes após a comprovação, verificada pela Fazenda Pública, do 

pagamento de todos os tributos. 4. Sucede que o art. 659, § 2º, do atual 

CPC (Lei n.º 13.105/15), preleciona que, após o trânsito em julgado da 

sentença de homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o 

formal de partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, 

serão expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes. 5. 

Como se vê, a sistemática do arrolamento sumário do novo CPC subtraiu 

do Poder Judiciário o dever de controlar o recolhimento do imposto de 

transmissão causa mortis (art. 662, § 1º). A partir de então, exige-se, tão 

somente, a intimação do fisco para lançamento administrativo do imposto 

de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, conforme 

dispuser a legislação tributária (art. 662, § 2º), fato que ocorrerá depois 

de homologada a partilha ou deferida a adjudicação (art. 659, § 2º). 6. A 

respeito do recolhimento do imposto de transmissão no arrolamento 

sumário, oportuno transcrever o seguinte excerto doutrinário: “A 

apuração, lançamento e cobrança do tributo sucessório serão realizados 

totalmente pelas vias administrativas (art. 662, § 2º). Isto em nada diminui 
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as garantias do Fisco, uma vez que, após a homologação da partilha, o 

seu registro não se poderá fazer no Registro de Imóveis sem o 

comprovante do recolhimento do tributo devido (art. 143 da Lei dos 

Registros Públicos). Por outro lado, independentemente de intervir no 

processo de arrolamento, a Fazenda Pública não estará adstrita aos 

valores nele declarados pelas partes. Com isso, tornaram-se estranhas ao 

arrolamento todas as questões relativas ao tributo incidente sobre a 

transmissão hereditária de bens. De tal sorte que, nesse procedimento 

especial, não pode a Fazenda Pública impugnar a estimativa do valor dos 

bens do espólio feita pelo inventariante – valor atribuído tão somente para 

fins de partilha – e requerer nova avaliação para que se possa proceder 

ao cálculo do Imposto de Transmissão Causa Mortis, uma vez que este 

será sempre objeto de lançamento administrativo, conforme dispuser a 

legislação tributária, não podendo ser discutido nos autos de arrolamento”. 

(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito processual civil. Vol. II. 

50ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, pp. 380-381) [grifo nosso] 7. Assim, 

JULGO, por sentença (art. 659, § 2º, CPC), o inventário dos bens deixados 

por CLEUZA COSTALONGA DA SILVA (qualificada nos autos), na forma 

pleiteada pela inventariante no ID: 13221630, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, atribuindo aos nele contemplados os respectivos 

quinhões, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. 8. 

Tendo o feito tramitado sob o pálio da gratuidade da justiça, determino que, 

decorrido o prazo recursal, sejam expedidos os competentes formais de 

partilha. 9. Em atendimento ao art. 659, § 2º, do CPC, após o cumprimento 

do item supra, abra-se vista à Fazenda Pública. 10. Após, arquivem-se, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 18 de julho de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1009463-64.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE SOUZA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES OAB - MT10083/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM PEREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1009463-64.2017.8.11.0003 Vistos etc. 1. Nomeio 

inventariante a Sr.ª MARIA DE SOUZA RODRIGUES, observando a ordem 

estabelecida pelo art. 617, do CPC, que deverá ser intimada, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, assinar o respectivo do termo de compromisso. 

2. 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). 3. 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). 4. 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. 5. Quanto ao pedido de alvará judicial 

arvorado no ID: 13828274, para se evitar tumulto processual, hei por bem 

negar tal requerimento no bojo desta ação sucessória, devendo a parte se 

valer de pedido de alvará a ser manejado em ação autônoma. 6. Após, 

conclusos. 7. Intime-se. 8. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 25 de julho de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Edital Intimação

AUTOS Nº 1004566-90.2017.811.0003. 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 L.C.D. move contra Edelson Vilela Duarte, 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 EDELSON VILELA DUARTE (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 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, L.C.D. 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 esti lo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se.Intime-se.Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 08 de novembro de 

2017. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS - Juiz de Direito." Eu, MBV, digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000471-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLEI CHILANTE OAB - MT0003533S (ADVOGADO)

PABLO CORTEZ LOI OAB - MT0011152A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE GONCALVES DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para que apresente a prestação de 

contas, devendo ser demonstrada a aquisição do imóvel residencial 

conforme informação constante no Id 4621197 e matrícula inserta no Id 

4621206, que haverá de ser registrado em nome da incapaz-requerente.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004329-90.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. V. O. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO OAB - MT0014310A (ADVOGADO)

 

IMPULSIONO O FEITO PARA INTIMAR O PROCURADOR DO UNIASELVI, 

ADVOGADO DO EXECUTADO PARA MANIFESTAR-SE,NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000098-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. C. S. G. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

L. F. D. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMIR BADRA DIB OAB - MT0005205S (ADVOGADO)

 

Petição de Habilitação nos Autos PDF

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002554-69.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO ANTONIO ANDRADE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA LOPES LORDELLO OAB - SP147188 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA COSTA DE ANDRADE (RÉU)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA RECOLHER A 

GUIA DE DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA (ATRAVÉS DO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO) PARA REALIZAÇÃO DA 
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CITAÇÃO, NO VALOR DE R$ 36,00 (TRINTA E SEIS) REAIS, COM 

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS, NO PRAZO DE 05 DIAS.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 825697 Nr: 4910-25.2016.811.0003

 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: NUDA, EMGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IOLANDA MACHADO MENDES 

LEÃO - OAB:17243 OAB/MT, STALYN PANIAGO PEREIRA - 

OAB:6115-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE REQUERENTE PARA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, COMPARECER A SECRETARIA DA SEGUNDA 

VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, A FIM DE RETIRAR O MANDADO DE 

AVERBAÇÃO PARA CARTÓRIO DO RGI, A DISPOSIÇÃO EM PASTA 

PRÓPRIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 392053 Nr: 5617-08.2007.811.0003

 AÇÃO: Conversão de Separação Judicial em Divórcio->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: MADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) GUSTAVO BOUVIE 

DE OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 5617-08.2007.811.0003, 

Protocolo 392053, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Sentença

Sentença Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1005758-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANILDE ELIZIARIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON SPIGOSSO OAB - MT5821-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO BATISTA ELIZIARIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLAUDIA BEATRIZ SCHMIDT

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo 

nº.: 1005758-24.2018.8.11.0003 Vistos etc., M. I. E. e J. A. B. E., bem 

qualificados nos autos, ajuizaram a presente ‘Ação de Divórcio 

Consensual’, relatando que contraíram matrimônio sob o regime de 

comunhão parcial de bens, sem possibilidade de reconciliação, sendo que 

na atualidade inexistem bens a partilhar. Pugnam pela procedência do 

pedido para que seja decretado o divórcio do casal, dispensando de forma 

recíproca o arbitramento de pensão alimentícia. Com a inicial, vieram os 

documentos pertinentes. Relatei o essencial. Decido. Prima facie, 

processe-se em segredo de Justiça, com gratuidade processual. 

Considerando-se a natureza da causa, notadamente a ausência de 

interesse de incapazes, deixo de abrir vista dos autos ao Ministério 

Público, passando desde já ao exame do pedido autoral. As partes são 

legítimas e bem representadas, presentes estando os pressupostos 

processuais e as condições da ação. O pedido satisfaz às exigências do 

art. 40 da Lei n. 6.515/77, do art. 1.580, par. segundo, do Código Civil/2002 

e do art. 226, § 6º da Constituição Federal. Assim, impõe-se a procedência 

da pretensão ora deduzida. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido 

contido na petição inicial para DECRETAR O DIVORCIO requerido por M. I. 

E. e J. A. B. E., declarando cessados todos os deveres inerentes ao 

casamento, inclusive o regime matrimonial de bens. No mais, HOMOLOGO, 

com fundamento no artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal qual o 

celebrado na inicial, registrando a manutenção do nome da divorcianda, 

conforme requerimento expresso (ID 14351506). Sem custas e 

honorários, tendo em vista a concessão da Justiça Gratuita, que ora 

defiro. 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. Após o trânsito em julgado, cumpridas as formalidades legais, 

arquivem-se. P. I. Rondonópolis/MT, 25 de julho 2018. CLÁUDIA BEATRIZ 

SCHMIDT Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005645-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CANDIDO DA SILVA (IMPETRANTE)

GILMAR DA CONCEICAO MACEDO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ALVES DOS SANTOS OAB - MT23128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO N. º 1005645-70.2018.8.11.0003 VISTO. Tendo em conta que 

a cópia do Comprovante de Recolhimento ou Remoção do Veículo 

acostada no Id. 1428348 está incompleta (sem a parte final e verso), 

faculto aos impetrantes o prazo de 15 (quinze) dias para emendar a 

petição inicial, juntando aos autos cópia integral do citado Comprovante de 

Recolhimento ou Remoção do Veículo, inclusive do verso, a fim de que 

todos os campos de tal documento possam ser analisados. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis, quarta-feira, 25 de julho de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 741513 Nr: 3004-68.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARIA JANUARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Visto.

Intime-se a parte autora para manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 793698 Nr: 11746-48.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MONTAK INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP, 

ISABEL SCHUWANK MAGGI, SILVANA CRISTINA HACK, JAMES NELSON 

HACK, EDSON ARI HACK, ALCEU RIBEIRO, ARI NELSON HACK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVANA CRISTINA HACK - 

OAB:23.937-O/MT

 PROCESSO Nº 793698.VISTO.SILVANA CRISTINA HACK ajuizou 
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EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de Execução Fiscal 

promovida pela FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, alegando, em síntese, 

decadência, pois entre a data do vencimento do tributo (12/2005) e a 

constituição do crédito tributário (04/02/2011), transcorreu o prazo de 05 

(cinco) anos.Sustentou, também, ilegitimidade passiva, pois na época dos 

fatos geradores (ano de 2010), não fazia parte do quadro societário ou 

administrativo da empresa MONTAK INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, já que 

se retirou da sociedade em 2007. [...] Com essas considerações, ACOLHO 

a exceção de pré-executividade e declaro a decadência do crédito 

tributário referente ao mês de 12/2005, bem como excluo do polo passivo 

a executada SILVANA CRISTINA HACK.Providenciem-se as retificações 

na distribuição e autuação.Intime-se o exequente para, no prazo de 10 

(dez) dias, apresentar a CDA atualizada. Cumpra-se.Rondonópolis, 

sábado, 20 de julho de 2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de 

Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 883513 Nr: 11355-25.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARTINS COM E SERV DE DISTRIBUICAO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GUILHERME JÚNIOR - 

OAB:MT/2615, ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - OAB:6763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.

Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, especificarem as 

provas que pretendem produzir, justificando o motivo da produção da 

prova e indicando os fatos a serem provados, sob pena de indeferimento.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 780365 Nr: 6357-82.2015.811.0003

 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 PUBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SCHUSTER JUNIOR. - 

OAB:40.191/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO.O ESTADO DE MATO GROSSO opôs embargos de declaração, 

com fulcro no artigo 1.022, inciso I do Código de Processo Civil, alegando 

omissão deste juízo, pois não manifestou sobre qualquer ponto arguido na 

petição de fls. 543/555, prolatando o despacho de fls. 558, 

desconsiderando o tema arguido pela fazenda (fls. 559/560). É o relatório. 

Decido.Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do 

recurso. Quanto aos seus fundamentos, anoto que assiste razão a 

embargante qual a alegada omissão, pelo que passo a analisar o pedido 

de nulidade dos atos processuais formulado às fls. 543/547.Sustenta a 

embargante a existência de nulidade processual desde a apresentação da 

proposta de honorários periciais às fls. 437/438, pois, desde então, o 

Estado de Mato Grosso não foi intimado pessoalmente.Na hipótese, 

verifica-se que a intimação do Estado de Mato Grosso da decisão 

saneadora se deu por meio de AR, conforme se infere das fls. 432 e 

454.Embora a intimação não tenha sido pessoal, conforme determina o 

artigo 183, do Código de Processo Civil, não se vislumbra nenhum prejuízo 

ao embargante (Estado de Mato Grosso), muito menos cerceamento ao 

direito ao contraditório e ampla defesa do Estado.Isso porque, no caso, os 

honorários do perito foram fixados em valor razoável (R$ 3.400,00), bem 

abaixo do valor das demais perícias realizadas nos processos 

semelhantes a este (já que existem mais ou menos oitos processos de 

embargos à execução envolvendo as mesmas partes – ADM do Brasil 

Ltda e Estado de Mato Grosso); e, ainda, porque, na grande maioria dos 

referidos feitos, a embargante sequer apresentou quesitos e indicou 

assistente técnico.Além do mais, a embargante sequer apresentou 

quesitos complementares ao perito, o que demonstra que não tem 

nenhuma indagação a ser esclarecida pelo perito.Deste modo, a ausência 

de intimação pessoal do Estado não lhe acarretou nenhum prejuízo, sendo, 

assim, inviável a decretação da nulidade dos atos processuais a partir das 

fls. 432....

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 776176 Nr: 4688-91.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EURIPEDES EDIO MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ELISA SENA MIRANDA - 

OAB:15017/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Trata-se de Execução de Sentença proposta por EURÍPEDES ÉDIO 

MARTINS em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS, 

visando receber os créditos referentes a benefício previdenciário e 

honorários sucuben (fls. 186/188).Remetido os autos à contadoria judicial, 

elaborou-se cálculo detalhado referente ao principal (R$ 57.749,02) e 

honorários advocatícios (R$ 1.688,93), conforme acostado fls. 198/202.A 

parte autora concordou com cálculo apresentado pela contadoria, 

renunciando o valor que ultrapassa o teto da RPV. Para tanto, pugnou pelo 

pagamento no importe de R$ 57.240,00 (nos parâmetros do teto do RPV - 

fls. 205).Devidamente intimado, o INSS deixou transcorrer o prazo sem 

apresentar qualquer manifestação (certidão de fls. 206).Assim, 

HOMOLOGO os cálculos de fls. 198/202.Em seguida, em atenção ao 

Provimento nº 11/2017-CM, de 10 de agosto de 2017, encaminhem-se ao 

Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência do Tribunal de Justiça, 

por meio de Malote Digital, os documentos relacionados no parágrafo 1º, 

do artigo 3º, do referido provimento, para a elaboração do cálculo de 

liquidação do débito com as retenções necessárias.[...] Tendo em vista 

que a parte renunciou o valor que ultrapassa o teto da RPV, 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 principal (R$ 57.240,00) e honorários advocatícios com o uso 

de guia de depósito na conta judicial vinculada ao processo (endereço: 

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.Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004484-59.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOI BOM COMERCIO DE ANIMAIS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1004484-59.2017.8.11.0003 VISTO. BOI BOM COMÉRCIO 

DE ANIMAIS LTDA ajuizou EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE na Ação de 

Execução Fiscal promovida pela FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS, alegando, em síntese, prescrição, visto que a ação foi 

proposta em 13 de julho de 2017, após o transcurso de mais de cinco 

anos da constituição definitiva do crédito tributário. A exequente impugnou 

o pedido, dizendo que não ocorreu a prescrição, pois débito fora inscrito 

na dívida ativa no dia 01/02/2012, consoante descrito na CDA 269/2017, 

estando suspenso até 31/07/2012 e a demanda foi distribuída em 

13/07/2017. É o relatório. Decido. Como é sabido, a exigibilidade do crédito 

tributário tem o seu início na data da sua constituição definitiva. Assim, 

como se trata de imposto sujeito a lançamento direto, como é o caso do 

ISS, o prazo prescricional começa a fluir a partir do lançamento. Por certo, 

constituído o crédito tributário, o ente público dispõe do prazo de cinco 

anos para a respectiva cobrança, na forma do art. 174 do CTN. Não o 

fazendo, tal não é mais possível, pois incidente a prescrição. A contagem 

do prazo prescricional do crédito tributário referente ao ISSQN variável se 

inicia a partir de sua constituição definitiva (art. 174 do CTN), que, no 

caso, deu-se em 01/02/2012, ao passo que a execução fiscal foi ajuizada 

somente em 13 de julho de 2017. Desta forma, todos os créditos cujo 

lançamento ocorreu em data anterior a 13/07/2012 foram atingidos pela 

prescrição direta. Posto isso, julgo procedente o pedido formulado na 

exceção de pré-executividade ajuizada por BOI BOM COMÉRCIO DE 

ANIMAIS LTDA em face da FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DE 
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RONDONÓPOLIS e declaro extinto o processo de execução com 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, II, do Código de Processo 

Civil. Condeno a Fazenda Pública Municipal ao pagamento de honorários 

advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na 

forma do artigo 85, § 3º, I c/c §4º, III, todos do Código de Processo Civil. 

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que 

favorece a exequente. P.R.I. Cumpra-se. Rondonópolis, 25 de julho de 

2018. FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008666-88.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ROCHA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO DIAS COUTINHO NETO OAB - MT0011003S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1008666-88.2017.8.11.0003. AUTOR: MARIA ROCHA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., No que tange ao procedimento, é 

certo que o Código de Processo Civil, em seu art. 334, determina que, se a 

petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de 

improcedência liminar do pedido, o Juiz designará audiência de conciliação 

ou de mediação. No entanto, a Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, por meio do Ofício Circular n. 003/GPG/PGE/2016, requereu a 

dispensa da audiência de conciliação nos processos em que for Parte, 

devendo esta ser citada apenas para apresentar defesa. Ademais, este 

juízo não conta com conciliadores e mediadores para presidirem as 

audiências de conciliação ou mediação. Assim, por ora, deixo de designar 

audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, 

contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III e 183/NCPC) com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, 

manifeste-se o Ministério Público e conclusos para sentença ou 

saneamento e organização do processo. Por derradeiro, consoante o 

Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça, 

servindo este como alvará de gratuidade. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000336-68.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO MANOEL SILVA BEGA OAB - PR0038266A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1000336-68.2018.8.11.0003. REQUERENTE: CALCARD ADMINISTRADORA 

DE CARTOES DE CREDITO LTDA REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se de “Ação Anulatória de Ato 

Administrativo com Pedido de Tutela Urgência” movida por CALCARD 

ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA em face do MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS, sustentando como causa de pedir: “Em audiência de 

conciliação, por mera liberalidade, a CALCARD apresentou proposta de 

acordo. A proposta foi aceita pelo Consumidor, que se comprometeu a 

quitar o débito reconhecido, com desconto, em 6 (seis) parcelas mensais 

e sucessivas. O Consumidor, porém, não cumpriu o ajustado e requereu a 

designação de nova audiência de conciliação. A CALCARD não 

compareceu à segunda audiência, claramente desnecessária. Em ato 

contínuo, o PROCON entendeu que a CALCARD não cumpriu o acordo (?) 

e negou-se a comparecer à audiência de conciliação, o que caracterizaria 

ofensa ao art. 55, § 4º, do CDC, e art. 33, § 2º, do Decreto 2181/97. Com 

base nisso, decidiu pela aplicação de pesadíssima penalidade, de R$ 

23.333,33 (vinte e três mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e três 

centavos). Contra essa r. decisão, a CALCARD interpôs Recurso 

Administrativo. A Junta Recursal, apesar de reconhecer o desacerto da r. 

decisão da primeira instância administrativa, até porque a CALCARD 

propôs acordo e cumpriu sua parte, decidiu apenas pela redução da 

penalidade, para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) sob o argumento de que 

houve “crime de desobediência”. Ou seja, apesar de o próprio consumidor 

ter descumprido o acordo formalizado em audiência, a CALCARD foi 

penalizada pelo simples fato de não ter comparecido à segunda (e 

desnecessária) audiência de conciliação. Daí o ajuizamento da presente 

demanda.”. Partindo de tais premissas, requer a concessão de tutela de 

urgência nos seguintes termos: “imediata suspensão da exigibilidade do 

débito, bem como que o Estado se abstenha de inscrever o débito em 

dívida ativa ou de promover o seu protesto,” Decido. Em se tratando de 

pedido de tutela de urgência, necessário se apresenta a verificação do 

preenchimento dos requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de 

Processo Civil, quais sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 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 se 

apresenta nebulosa, nesta fase de cognição sumária. No caso, não há 

que se falar em plausibilidade do direito substancial invocado a revelar de 

imediato a probabilidade do direito, uma vez que as alegações estão 

fundadas em informações unilaterais da parte autora. Ora, a segunda 

audiência foi designada em razão de possível descumprimento do acordo 

entabulado com o consumidor, de modo que a sua realização era 

necessária. Aliás, a notificação para comparecimento na segunda 

audiência de conciliação constou, para caso de não comparecimento, a 

seguinte advertência: “Importará também em aplicação de multa, nos 

termos do artigo 56, do CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR”. Logo, a 

parte autora tinha conhecimento que a sua ausência na audiência de 

conciliação poderia lhe acarretar em multa. Se não bastasse isso, é certo 

que é plenamente legal a aplicação de multa administrativa nos termos do 

artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor, bem como, a princípio, 

não verifico que os valores fixados se encontram fora do parâmetro de 

razoabilidade e proporcionalidade, mormente porque na fundamentação da 

penalidade ocorreu dosimetria da multa aplica e constou que o valor foi 

fixado em consideração a reincidência da prática abusiva. Nesse sentido: 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE 

MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO 

DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – 

DESACERTO DA IMPOSIÇÃO DA MEDIDA – QUESTÃO QUE DEVE SER 

ANALISADA NO DECORRER DA AÇÃO DE BASE, APÓS DILAÇÃO 

PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA 

CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA – INTERLOCUTÓRIA MANTIDA – 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Para obter êxito na concessão do pedido de 

tutela antecipada é necessário o preenchimento, concomitantemente, dos 

requisitos previstos no artigo 273, do Código procedimental Civil/73. A 

ausência de quaisquer deles torna imperioso o indeferimento desta 

medida. 2 – Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela 

quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das 

alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a 

legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT. 3 - 

A apresentação de fiança bancária, ou seguro garantia, não é suficiente 

para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. 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, no 

qual não consta a possibilidade de suspensão por meio de fiança 

bancária. (AI 139658/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/10/2016, Publicado no DJE 07/10/2016) 

Com efeito, essas circunstâncias tornam temerária a concessão da 

providência reclamada, restando prudente o aguardo da formação do 

contraditório. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência 

requerido. Citem-se os Requeridos para, querendo, apresentarem a sua 

defesa, no prazo legal, bem como, para que informe se tem interesse na 

designação de audiência conciliatória. Com a defesa, vistas ao requerente 

para impugnar no prazo legal. Expeça-se o necessário. Intimem-se. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004338-81.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CRISTINA POLETTO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES OAB - MT0013772A (ADVOGADO)

WESLEY LOPES DA SILVA MARTINS OAB - MT0015518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1004338-81.2018.8.11.0003. AUTOR: ANDREA CRISTINA POLETTO DE 

OLIVEIRA RÉU: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO c/c PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS c/c PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” movida por ANDRÉA 

CRISTINA POLETTO DE OLIVEIRA em face da SANEAR – Serviço de 

Saneamento Ambiental de Rondonópolis, sustentando como causa de 

pedir: “A Demandante revela-se pessoa séria, idônea, trabalhadora, 

cumpridora de seus deveres legais, sendo que de longa data mantém 

contrato de fornecimento de Água com a Demandada. Desde o início da 

contratação do serviço sempre quitou suas contas em dia, de forma que 

nunca deixou de adimplir com as faturas enviadas mensalmente pela Ré, 

ressaltando que a Autora mora de aluguel razão pela qual as faturas 

estão em nome de terceiro. Ocorre que, no início de Maio de 2018 a Autora 

fora surpreendida sem qualquer aviso, pelo corte abrupto do fornecimento 

de água em sua residência e tal situação perdurou por 10 (dez) longos 

dias, ou seja até meados do dia 10.05.2018. Tal fato causou a Autora 

graves prejuízos especialmente de ordem íntima/psicológica já que tem 03 

filhos menores de idade (certidões de nascimento em anexo) e obviamente 

ficar sem água durante 10 dias seguidos lhe causaram muitos transtornos 

e revolta. Já que a Autora e sua família (incluindo 03 crianças) ficaram 

impedidas de cuidar de sua própria casa, de preparar alimentos, lavar 

roupa, tomar banho entre outras necessidades básicas de qualquer 

cidadão que contrata um serviço essencial. E por esta razão a Autora 

teve que fazer verdadeira peregrinação com a sua família para poder 

fazer as necessidades básicas, tendo que se deslocar em casa de 

vizinhos ou parentes para poder pelo menos tomar um banho ou fazer as 

necessidades! Excelência e o que é mais grave, mesmo a Autora tendo 

pago o valor da fatura de maneira correta e tempestiva teve que suportar 

a angústia e o sofrimento de conviver 10 dias sem o fornecimento de 

água, serviço este essencial para a dignidade da pessoa humana. Diante 

desta situação desesperadora a Autora se dirigiu a Ré e fora informada 

que havia ainda 02 faturas em aberto com valores demasiadamente altos, 

destoante do padrão médio de consumo da família da Autora. Sendo que a 

Ré além de ter interrompido ilegalmente o serviço essencial durante 10 

dias, persiste em ameaçar a Autora de novos cortes coagindo-a a pagar 

valores claramente abusivos, numa acintosa tentativa de locupletamento 

ilícito.”. Partindo de tais premissas, requer a concessão de tutela de 

urgência nos seguintes termos: “determinada que a Ré que se abstenha 

de proceder o corte no fornecimento de água na residência da Autora 

enquanto perdurar a controvérsia, sob pena de multa diária de R$ 

1.000,00 (mil reais),” Decido. Em se tratando de pedido de tutela de 

urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos 

requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. 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. Por outro lado, se tratando de relação de 

consumo, extrai-se do art. 84, § 3º do Código de Defesa do Consumidor 

que o juiz poderá conceder a tutela específica da obrigação liminarmente 

ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente 

ao do adimplemento, desde que estejam preenchidos e presentes dois 

requisitos obrigatórios, quais sejam, relevância do fundamento da 

demanda e justificado receio de ineficácia do provimento final. Em análise 

aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo 

que o pedido de antecipação de tutela específica merece parcial 

acolhimento. Com efeito, a relevância dos fundamentos da demanda reside 

que as faturas dos meses de abril e maio de 2018 destoa da média de 

consumo do consumidor. Ainda, não sem propósito, vislumbra-se 

justificado receio de ineficácia de provimento final, uma vez que a 

requerente está com o fornecimento de água interrompido. Ora, é cristalino 

que não se pode impor ao consumidor conviver com a falha na prestação 

dos serviços por vários meses ou até anos no aguardo da prestação 

jurisdicional definitiva, ainda mais em se tratando de serviço essencial no 

desempenho das atividades cotidianas. Assim, no caso, as alegações da 

parte autora, até que se prove o contrário, merece crédito, o que autoriza 

a antecipação da tutela específica para que não ocorra dano irreparável 

ou de difícil reparação. Ante o exposto, CONCEDO liminarmente a tutela 

específica para o fim de determinar que reclamada: Abstenha de realizar a 

suspensão no fornecimento de água da unidade consumidora de número 

514122-2, sob pena de aplicação de multa fixa em R$ 2.000,00 (dois mil 

reais) – não se trata de multa diária -. Caso já tenha ocorrido a suspensão 

do fornecimento, determino o restabelecimento no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas, sob pena de multa fixa em R$ 2.000,00 (dois mil reais) – 

não se trata de multa diária -. Ressalta-se que esta decisão tem validade 

apenas no que se refere à fatura discutida nesta lide. Cite-se o Requerido 

para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo legal, bem como, para 

que informe se tem interesse na designação de audiência conciliatória. 

Com a defesa, vistas ao requerente para impugnar no prazo legal e, após, 

manifeste-se o Ministério Público. Por derradeiro, consoante o 

Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 do CNJ, uma vez 

presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a gratuidade da justiça, 

servindo este como alvará de gratuidade. Expeça-se o necessário com 

urgência. Cumpra-se no plantão caso necessário, servindo esta decisão 

como mandado. Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001304-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1001304-98.2018.8.11.0003. AUTOR: CARLOS ROBERTO SOARES DE 

OLIVEIRA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc., 

Cuida-se de “AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA 

CONVERTIDO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL” movida por CARLOS ROBERTO SOARES DE 

OLIVEIRA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, 

sustentando como causa de pedir que: “O promovente já sofreu dois 

acidentes em decorrência de desmaiar repentinamente enquanto estava 

trabalhando (dirigindo caminhão), o que sem sombra de dúvidas poderiam 

ter ceifado sua vida, bem como a de terceiros, uma vez que o Promovente 

perde completamente os sentidos, ou seja, perde a consciência e o 

veículo fica desgovernado. ASSIM, DENOTA-SE EXCELÊNCIA QUE O 

PROMOVENTE TORNOU-SE INVÁLIDO PARA DESENVOLVER O SEU 

MISTER HABITUAL, UMA VEZ QUE É EVIDENTE QUE ALÉM DE COLOCAR 

EM RISCO SUA PRÓPRIA VIDA, TAMBÉM COLOCA EM RISCO À VIDA DE 

TERCEIROS. Após o segundo acidente, apesar do Promovente ter ficado 

em gozo de auxílio-doença espécie 31, tal afastamento deu-se em virtude 

do acidente automobilístico, enquanto o promovente estava 

desenvolvendo seu mister habitual, ou seja, acidente de trabalho. O 

segurado ficou em gozo de auxílio-doença por 1 ano e 05 meses, 

reconhecido administrativamente pelo INSS. Apesar de o Promovente 

ainda encontrar-se incapacitado para o trabalho em virtude das mesmas 

doenças as quais o INSS reconheceu e prorrogou administrativamente o 

seu direito a percepção do benefício, negou-lhe a prorrogação deste, 

cessando assim, arbitrariamente o benefício de natureza alimentar, 

infringindo ao promovente inválido dano à sua esfera íntima, passiveis de 

indenização, já que os danos fogem em muito do campo do mero dissabor 

do cotidiano. O Autor não possui mais capacidade física para desenvolver 

qualquer função laborativa que lhe garanta sustento, visto que se 

encontra acometido de GRAVES ENFERMIDADES que lhe furtaram a 

integralidade da capacidade de trabalho, à medida que as altas dosagens 

de medicação que tem utilizado lhe causam muita sonolência e 

desconforto. O segurado encontra-se, pois, total e permanentemente 

incapacitado para o desenvolvimento de sua atividade habitual, haja vista 

que além de sofrer de labirintite – tontura crônica, também encontram-se 
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acometido por hipertensão arterial, transtorno misto ansioso e depressivo, 

bursite no ombro e epicôndilite lateral. Desse modo, considerando todas as 

graves moléstias que acometem o segurado é evidente que aquele não 

consegue desenvolver a atividade que por toda à vida lhe garantiu 

sustento, tampouco qualquer outra atividade laborativa, uma vez que aos 

52 anos, sem instrução e escolar e doente não possui empregabilidade. 

Ressalte-se Excelência que que após exatos 12 meses do PRIMEIRO 

acidente automobilístico (acidente de trabalho), o Segurado foi demitido 

(vide CNIS). Ficou desempregado por um vasto período e, finalmente 

quando conseguiu reingressar no mercado de trabalho, novamente sofreu 

um acidente enquanto desempenhava seu mister habitual, ficando 

afastado do trabalho por 1 ano e 05 meses, tendo o benefício cessado em 

13/10/2017. Em 28/11/2017 foi demitido. O postulante possui ordem médica 

de repouso, diante desta realidade, o empregador do Autor demitiu-lhe 

com a justificativa de que o Autor poderia oferecer riscos de acidente de 

trânsito por conta de suas doenças, à medida que poderia sofrer novo 

DESMAIO no exercício de suas funções.”. Partindo de tais premissas, 

requer a concessão de tutela de urgência determinado que: “ao 

Restabelecimento do benefício Auxílio-Doença enquanto perdurar a 

presente ação, procedendo à implantação do benefício no prazo 

improrrogável de 30 dias sob pena de multa, a ser arbitrada por Vossa 

Excelência, porém, não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de 

descumprimento”. Decido. Em se tratando de pedido de tutela de urgência, 

necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos requisitos 

exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. 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 não traz 

elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do 

direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do 

fundamento. Com efeito, em princípio, inexistem elementos seguros e 

confiáveis quanto à eventual incapacidade laborativa a ensejar a 

concessão dos benefícios pretendidos. Ora, não consta nos autos 

qualquer laudo médico posterior a cessão do auxílio-doença, isto é, após 

13/10/2017, uma vez que os laudos médicos apresentados são de 

fevereiro de 2017, não servindo neste momento para comprovar a 

incapacidade temporária para o trabalho. Com efeito, essas circunstâncias 

tornam temerária a concessão da providência reclamada, restando 

prudente o aguardo da formação do contraditório. Além disso, em 

princípio, o periculum in mora não restou comprovado, pois não 

demonstrou a ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final. 

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência requerido. Cite-se 

o Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo legal. 

Com a defesa, vistas ao requerente para impugnar no prazo legal. Por 

derradeiro, consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 

do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. 

Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003145-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO RICARDO SCHMITT OAB - SC20875 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REQUERIDO)

 

Vistos etc., 1. Recebo os embargos à execução fiscal para discussão, eis 

que tempestivos e garantido o juízo por meio de depósito em dinheiro 

oferecido nos autos principais. 2. Ainda, aprecio na oportunidade, o 

pedido de atribuição do efeito suspensivo aos embargos opostos, 

conforme requerido pelo embargante. Importante salientar que o efeito 

suspensivo pode ser atribuído aos embargos à execução fiscal se 

preenchidos os requisitos do art. 919, § 1º do CPC (antigo art. 739-A, §1º 

do CPC/73), conforme julgamento do REsp 1272827/PE pelo Superior 

Tribunal de Justiça, sob o regime de recursos repetitivos: PROCESSUAL 

CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. 

ART. 543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS 

EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E 

ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO 

(FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU 

INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE 

EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM 

EXECUÇÃO FISCAL. 1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra 

geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor 

somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 

1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de 

Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), 

nele incluindo o § 1º do art. 739, e o inciso I do art. 791. 2. Antes dessa 

reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro 

de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda 

Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 

(Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, 

em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente 

admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo 

derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando 

suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na 

citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - 

Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 

1696. 3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a 

LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do 

devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente 

pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula 

rasa da história legislativa. 4. Desta feita, à luz de uma interpretação 

histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos 

executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 

1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito 

público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico 

concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções 

Fiscais - LEF e o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, 

foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito 

suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos 

embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre 

no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação 

subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, 

admitindo diversas interpretações doutrinárias. 5. Desse modo, tanto a Lei 

n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a 

opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de 

efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não 

se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 

11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos 

embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de 

garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus 

boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). 6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a 

reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 

11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos 

embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de 

dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que 

exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à 

execução fiscal. 7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo 

uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o 

inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de 

interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa 

conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, 

conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste 

Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / 

PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; 

AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira 

Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 

1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; 

AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, 

julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 

1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 

21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, 

Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 

1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; 

REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 

19.12.2008. 8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário 
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inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 

1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9. Recurso especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da 

Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 

31/05/2013) (GRIFEI). A teor do que dispõe o art. 919, §1º, CPC, “o juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes”. Com efeito, no caso em tela, a 

plausibilidade do direito substancial invocado, em princípio, resta 

demonstrada, uma vez que há alegação de abusividade na fixação da 

multa em razão do cumprimento da obrigação. Ademais, é certo que houve 

depósito em dinheiro para garantia do Juízo. Nessa hipótese, se vislumbra 

a boa-fé da embargante, uma vez que, caso improcedente a pretensão 

posta nos embargos, a liberação do dinheiro em favor da exequente é 

imediata. De outro lado, uma vez indeferido o efeito suspensivo e haja 

liberação do valor em favor do exequente, caso haja procedência aos 

embargos, evidente se apresenta o periculum in mora, pois para 

restituição do valor seria necessário expedir ofício requisitório para 

pagamento (RPV ou precatório), com natural demora para efetivação. 

Aliás, analisando o inteiro teor do precedente firmado pelo STJ (REsp. n.º 

1.272.827/PE), verifica-se que os Ministros esclarecem a forma de evitar 

prejuízos de difícil reparação aos embargantes, em casos em que há o 

Juízo se encontra garantido por dinheiro advindo de alienação judicial, que 

bem se aplica a espécie, como se vê: “De ver que quando a Lei de 

Execuções Fiscais mencionou os embargos do devedor fê-lo apenas para 

promover adaptações a seu rito, a saber, devolver o prazo dos embargos 

ao executado em caso de emenda ou substituição da Certidão de Dívida 

Ativa (art. 2º, §8º, da LEF); para dilatar prazos tanto da Fazenda Pública 

quanto do devedor (arts. 16, caput, e 17, da LEF em oposição aos arts. 

738 e 740, do CPC); para limitar a matéria ali cognoscível (art. 16, §3º, da 

LEF); para dar à Fazenda Pública uma nova oportunidade de se manifestar 

sobre a garantia ofertada (art. 18, da LEF) sem suprimir a oportunidade 

que lhe é inicialmente dada com a intimação para a aceitação ou não dos 

bens oferecidos pelo devedor (art. 656, do CPC); para direcionar a 

execução ao terceiro garantidor (art. 19, da LEF), para disciplinar a 

execução por carta (art. 20, da LEF em oposição ao art. 747, do CPC/73) e 

para permitir a adjudicação dos bens penhorados antes do leilão (art. 24, 

da LEF). De fato, poder-se-ia dizer que os artigos 19 e 24 da LEF seriam 

incompatíveis com a ausência de efeito suspensivo aos embargos do 

devedor porque ambos partem do pressuposto de uma execução não 

embargada ou com embargos rejeitados, não mencionam uma execução 

embargada sem efeito suspensivo. No entanto, da própria LEF pode-se 

colher dispositivo expresso que evidencia a possibilidade de se conciliar a 

apresentação de embargos com o prosseguimento da execução até a 

alienação. Trata-se do art. 21 que disciplina a alienação antecipada dos 

bens penhorados, in verbis: Art. 21 - Na hipótese de alienação antecipada 

dos bens penhorados, o produto será depositado em garantia da 

execução, nos termos previstos no artigo 9º, inciso I. [...] Art. 32 - Os 

depósitos judiciais em dinheiro serão obrigatoriamente feitos: I - na Caixa 

Econômica Federal, de acordo com o Decreto-lei nº 1.737, de 20 de 

dezembro de 1979, quando relacionados com a execução fiscal proposta 

pela União ou suas autarquias; II - na Caixa Econômica ou no banco oficial 

da unidade federativa ou, à sua falta, na Caixa Econômica Federal, quando 

relacionados com execução fiscal proposta pelo Estado, Distrito Federal, 

Municípios e suas autarquias. [...] § 2º - Após o trânsito em julgado da 

decisão, o depósito, monetariamente atualizado, será devolvido ao 

depositante ou entregue à Fazenda Pública, mediante ordem do Juízo 

competente. Esses dispositivos põe uma pá de cal por sobre o mito de que 

a Lei n. 6.830/80 - LEF é incompatível com a ausência de reconhecimento 

de efeito suspensivo nos embargos à execução. A compatibilidade existe, 

basta que se siga o mencionado art. 21 c/c art. 32, por interpretação 

extensiva, depositando-se o valor dos bens alienados no aguardo do 

desfecho do julgamento dos embargos do devedor, adotando-se, no 

âmbito federal, a sistemática prevista na Lei n. 9.703/98, que disciplina os 

depósitos judiciais de tributos e contribuições federais, o que evitaria a 

necessidade de seguir-se o rito dos precatórios na constatação do 

indébito em sede de embargos.” Logo, extrai-se da disposição do artigo 

32, § 2º da Lei de Execução Fiscal, cristalinamente que razoável se 

apresenta liberar dinheiro depositado à título de garantia do Juízo, somente 

após o trânsito em julgado da decisão dos embargos do devedor, situação 

jurídica que força reconhecer a necessidade de impor efeito suspensivo 

requerido. Partindo dessas premissas: 1) Atribuo aos embargos opostos o 

efeito suspensivo; 2) Suspendo o prosseguimento da execução fiscal nº 

1000880-56.2018.8.11.0003; 3) Cite-se o embargado para impugnar os 

embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, desde já se manifestando quanto 

às provas que pretende produzir; Int. Às providências. Edson Dias Reis 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005743-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENISE RODEGUER OAB - SP0291039S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DECISÃO Processo: 

1005743-55.2018.8.11.0003. AUTOR: ROSA MARIA DE OLIVEIRA RÉU: 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA C/C CONVERSÃO EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA” movida por ROSA MARIA DE OLIVEIRA em face 

do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, sustentando como causa de pedir que: 

“No mais, não se olvide que a autora, que na maior parte de sua vida 

laborativa ativa laborou em serviços gerais JÁ FOI READAPTADA DE 

FUNÇÃO! Assim, diante deste contexto, é cediço que, acometida por todas 

as doenças descritas na documentação médica que instrui a presente 

demanda e repetida nesta exordial, pode-se concluir-se seguramente que 

a promovente está definitivamente despida de qualquer resquício de 

capacidade de trabalho que possa garantir-lhe o sustento. Não menos 

importante é chamar a atenção de Vossa Excelência para o fato de que a 

promovente sofre com dores intensas 24 horas por dia, sendo que por 

vezes não consegue sequer levantar da cama. Não são raras as vezes 

em que a autora sente dormência nos membros inferiores. Repise-se que 

as doenças anunciadas estão comprovadas pelos exames inclusos. As 

doenças em comento não possuem cura, à medida que são degenerativas 

tendo apenas tratamento paliativo, o qual diga-se de passagem, não tem 

funcionado para a parte autora, haja vista que esta não tem sequer obtido 

a melhora, muito pelo contrário, a cada dia o seu quadro patologico tem se 

agravado. Deste modo, evidente que a condição da servidora torna-a, 

detentora do direito ao afastamento por doença e, por via de 

consequência ao recebimento do benefício de auxíliodoença, uma vez que 

não possui condições desempenhar atividades laborativas e, 

consequentemente, não possui outros meios de manter a subsistência de 

sua família. RESSALTE-SE EXCELÊNCIA QUE, MESMO A AUTORA TENDO 

APRESENTADO ATESTADO MÉDICO SOLICITANDO O AFASTAMENTO DO 

TRABALHO EM RAZÃO DAS VÁRIAS DOENÇAS INCAPACITANTES, A 

PERITA DA RÉ, NEGOU-LHE INJUSTAMENTE O PEDIDO DE 

PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO. NEGANDO CUMPRIR A SOLICITAÇÃO DO 

MÉDICO ORTOPEDISTA DE AFASTAMENTO DO TRABALHO. Existem 

vários documentos médicos que comprovam que a servidora encontra-se 

total e permanentemente incapacitado para o trabalho. Repise-se que a 

REQUERENTE VEM TRATANDO-SE CONSTANTEMENTE E MESMO ASSIM 

PERMANECE DOENTE E SINTOMÁTICA, COMPROVANDO A INEXISTÊNCIA 

DE CURA DA DOENÇAS ACIMA ALEGADAS BEM COMO A PRESENÇA DA 

SUSCITADA INCAPACIDADE PARA A SUA ATIVIDADE HABITUAL. A 

PROMOVENTE JÁ REALIZOU CIRURGIA NA COLUNA E NÃO TEVE 

SUCESSO EM SUA RECUPERAÇÃO! Note ademais Excelência que o tempo 

que já perdura o tratamento da autora associado à idade bem como ao 

caráter progressivo da patologia, bem como os vários atestados médicos 

emitidos por diversos profissionais médicos especialistas, demostram a 

total incapacidade para o trabalho bem como levam à inequívoca 

conclusão acerca da irreversibilidade do quadro incapacitante!!!!!. 

Apresenta a Requerente, portanto, um quadro que requer 

acompanhamento contínuo, CAUSADOR DE DOR E ANGÚSTIA ante a 

probabilidade de agravamento e desenvolvimento de diversos males 

futuros, tal, por certo, atinge a sua esfera emocional e repercute no seu 

relacionamento social, a ensejar a devida APOSENTADORIA, ORA 
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PERQUIRIDA EIS QUE NÃO OBSTANTE TODO O EXPOSTO, A AUTORA 

AINDA SOFRE COM A NEGATIVA DA PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO 

MESMO TENDO ATESTADO, ASSIM, INTERROMPENDO ARBITRARIAMENTE 

O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE QUE VINHA 

PERCEBENDO, SEM POSSUIR CONDIÇÕES DE VOLTAR À ATIVIDADE. 

Ressalte-se ainda, nesta oportunidade que, caso realmente não fosse a 

Autora portadora de doenças grave e realmente incapacitantes, jamais 

teria obtido SUCESSIVAMENTE na seara administrativa as várias 

prorrogações do benefício de Auxílio-Doença, como ocorreu anteriormente 

eis que, como anunciado, as perícias administrativas são tão exigentes e 

fazem exigências que a própria lei não faz!”. Partindo de tais premissas, 

requer a concessão de tutela de urgência determinado que: 

“Restabelecimento do Benefício Auxílio- Doença /licença remunerada para 

tratamento de saúde, determinando que ao Réu proceda ao pagamento do 

benefício enquanto perdurar a presente ação, estabelecendo inclusive, o 

seu restabelecimento no prazo improrrogável de 30 dias sob pena de 

multa, não inferior a R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, 

sem prejuízo de responder pelas sanções administrativas decorrentes do 

não cumprimento da ordem judicial para que além de justa a decisão seja 

igualmente EFICAZ”. Decido. Em se tratando de pedido de tutela de 

urgência, necessário se apresenta a verificação do preenchimento dos 

requisitos exigidos pelo no art. 300 do Código de Processo Civil, quais 

sejam: elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. 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 não traz 

elementos que, em princípio, autorizam reconhecer a plausibilidade do 

direito substancial invocado e, por conseguinte, a relevância do 

fundamento. Com efeito, em princípio, inexistem elementos seguros e 

confiáveis quanto à eventual incapacidade laborativa a ensejar a 

concessão dos benefícios pretendidos. No caso, os laudos apresentados 

pelos médicos particulares, que acompanham o histórico da autora, 

atestaram que ela estava impossibilitada de exercer atividades físicas de 

esforço. No entanto, conforme parecer médico administrativo, o cargo 

desempenhado pela parte autora não há esforço físico, de modo que não 

necessidade de licença médica. Aliás, o parecer médico administrativo foi 

conclusivo que não há qualquer empecilho no retorno as atividades, como 

se vê: Diante do exposto, após análise da justificativa dos documentos 

apresentados, onde o atestado médico emitido pelo Dr. Oscar Milton Mello 

Muto CRM 1379, estabelece que a servidora encontra-se impossibilitada 

de exercer atividades físicas de esforço por tempo indeterminado; Diante 

do atestado médico emitido pelo Dr. Marcus José Pieroni CRM 1175, onde 

estabelece em conclusão que pela idade, dor crônica e alterações 

degenerativas há incapacidade para serviço físico; Considerando que a 

servidora ficou afastada de suas atividades pelo período de 60 ( sessenta 

) dias, a parit de 07/03/2018; Considerado o laudo de visita técnica 

realizada ao posto de trabalho sob nº 15/2018, fica evidenciado que não 

há esforço físico, como carregamento de pesos, posturas forçadas ou 

viciosas, repetitividade, alternância de postura, repouso estático. Assim, o 

indeferimento do pedido administrativo ocorreu considerando os laudos 

médicos apresentados pela autora que reconhecem a sua incapacidade 

apenas para realização de esforços físicos. Com efeito, essas 

circunstâncias tornam temerária a concessão da providência reclamada, 

restando prudente o aguardo da formação do contraditório. Além disso, 

em princípio, o periculum in mora não restou comprovado, pois não 

demonstrou a ineficácia da medida caso seja concedida somente ao final. 

Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência requerido. Cite-se 

o Requerido para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo legal. 

Com a defesa, vistas ao requerente para impugnar no prazo legal. Por 

derradeiro, consoante o Procedimento de Controle Administrativo nº. 165 

do CNJ, uma vez presentes os requisitos do art. 98 do CPC, defiro a 

gratuidade da justiça, servindo este como alvará de gratuidade. 

Intimem-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1005211-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DOLORES BARRETO DE ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON REZENDE DE OLIVEIRA OAB - MT0012452S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS 

(RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1005211-81.2018.8.11.0003. AUTOR: DOLORES BARRETO DE ARAUJO 

RÉU: SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONOPOLIS Vistos etc., Cuida-se de “Ação de Consignação em 

Pagamento” ajuizada por DOLORES BARRETO DE ARAÚJO FIGUEIRA em 

desfavor de SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO DE RONDONÓPOLIS 

em que apresenta a seguinte causa de pedir: Pois bem, ocorre que a 

REQUERIDA, não contente e em total descumprimento a decisões judiciais, 

emitiu nova fatura aduzindo, que a AUTORA realizou a religação por 

conta: Sem embargos dessa falácia, pois o ônus da prova é da 

REQUERIDA e tal fato não ocorreu, verifica-se que, no pior das hipóteses, 

a autora agiu em estado de necessidade ou então em legítima defesa, vez 

que a REQUERIDA é quem estava cometendo a ilegalidade, suspendendo o 

fornecimento de água, mesmo com vedação legal, como reconheceu esse 

douto e culto juízo. Assim, o valor total da fatura (R$ 624,97) a autora não 

reconhece o dever de pagar o montante de R$ 566,90, restando o total 

devido de R$ 58,07 (cinquenta e oito reais e sete centavos), havendo a 

recusa da REQUERIDA em receber a diferença, vez que não emitiu outra 

fatura e, também, não recebe o valor parcial. Assim, requer que: “seja 

deferido o deposito de R$ 60,00 (sessenta reais) a título de pagamento da 

fatura de maio/2018 A parte autora efetuou o depósito de R$ 60,00 

(sessenta reais) em juízo – Id. 14283869 -. Fundamento. Decido. Com 

efeito, em se tratando de consignação em pagamento, o artigo 355 do 

Código Civil estabelece cinco hipóteses de pagamento por consignação, in 

verbis: I— se o credor não puder, ou, sem justa causa, recusar receber o 

pagamento, ou dar quitação na devida forma; II— se o credor não for nem 

mandar receber a coisa no lugar,tempo e condição devidos; III — se o 

credor for incapaz de, receber, for desconhecido, de-clarado ausente, ou 

residir -em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil; IV — se ocorrer 

dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento; V 

— se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Na espécie, a parte 

autora impugna a cobrança a título de “religação por conta” no valor de R$ 

566,90 (quinhentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) ao 

fundamento que não realizou a religação e que ônus é da Requerida em 

comprovar a irregularidade. Assim, a controvérsia consiste na multa 

aplicada, uma vez que vez que a parte requerida se recusa a emitir nova 

fatura com apenas o valor consumido, sem a multa, e recusa em receber o 

valor que a parte autora entende como devido. Ante o exposto, defiro o 

depósito no valor R$ 60,00 (sessenta reais) em razão da recusa do 

Requerido em receber a quantia referente ao consumo mensal. Cite-se o 

réu para, no prazo de 15 (quinze) dias, para levantar o depósito ou 

apresentar contestação – art. 542, II, do CPC -. Caso a parte ré apresente 

contestação, intime-se a parte autora para impugnar no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos para deliberação. Às providências. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007272-46.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRASIL TERRACOTA INDUSTRIA CERAMICA LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO SANTOS DE RESENDE OAB - MT0006358A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1007272-46.2017.8.11.0003. AUTOR: BRASIL TERRACOTA INDUSTRIA 

CERAMICA LTDA - EPP RÉU: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS Vistos etc., 

No que tange ao procedimento, é certo que o Código de Processo Civil, em 

seu art. 334, determina que, se a petição inicial preencher os requisitos 

essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o Juiz 

designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, é certo 

que a controvérsia, em princípio, não permite a autocomposição, nos 

termos do artigo 334, parágrafo 4º, II do Código de Processo Civil e este 

juízo não conta com conciliadores e mediadores para presidirem as 

audiências de conciliação ou mediação. Ademais, designar audiência 

nessas hipóteses afronta os princípios da economia processual e da 

duração razoável do processo. Assim, por ora, deixo de designar 
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audiência de conciliação/mediação. CITE-SE o requerido, para, querendo, 

contestar no prazo legal (arts. 335, inciso III e 183/NCPC) com as 

advertências dos artigos 319 a 321 e 344 do referido codex. Com a 

contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias. Após, 

conclusos para sentença ou saneamento e organização do processo. 

Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 741582 Nr: 3046-20.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORDELICE LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/13.179 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (....). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 800235 Nr: 14499-75.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONCEIÇÃO ALVES GOMES

 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 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 "...... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (....). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Município de Rondonópolis para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 799541 Nr: 14177-55.2015.811.0003

 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: MILTON DA SILVA CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELISSA AREND DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 17.804-A, ORLIENE HONORIO DE SOUZA - OAB:14029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ".... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (....) Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 749657 Nr: 7559-31.2014.811.0003

 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: MARGARIDA AUXILIADORA DIAS FERREIRA, 

LAUCIANO APARECIDO DE SOUZA, JOSIANE CRISTINA LIRA, CARLA 

REGINA BENDER

 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:

 "....... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 
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devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (....). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 763346 Nr: 15071-65.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSMAR APARECIDO VERZOTTO

 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:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (...). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 814463 Nr: 1011-19.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FATIMA SILVA ALBUQUERQUE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETHICIA MENDES FERREIRA - 

OAB:18151/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (....) . Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Município de Rondonópolis para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734236 Nr: 14081-11.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO FABRICIO GOMES PORTELA, VALDIR 

SCHERER, RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com(....). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 357 de 487



vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736317 Nr: 15685-07.2013.811.0003

 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: VANEIDE VITORIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (....). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Município de Rondonópolis para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Em relação à 

impugnação, esta será analisada após realizada a perícia. Por fim, 

cientifico que manifestarei a respeito da execução dos honorários 

advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às providências."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 748511 Nr: 6963-47.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUCLEBSON DIONÍSIO SANTOS, ELIANDRO VALERIO 

PEREIRA, PAULO JOSE RUFINO, ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE 

OLIVEIRA, CRISTIANE FREITAS PEREIRA DA SILVA, SERGIO DE LIRA 

SERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO LUIS PEDROSO 

MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:7666 0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com(...). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo. Cientifique-se 

o perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 736432 Nr: 15771-75.2013.811.0003

 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: EUNICE PEREIRA DE MORAES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (.....). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Município de Rondonópolis para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 820030 Nr: 2932-13.2016.811.0003

 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: DALVA DE SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 
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BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (....) . Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 757573 Nr: 11858-51.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA SAO JOSE LTDA (HOSPITAL SÃO 

JOSE), RUBENS CLAUDINO, IVONES RECK DE MENDONCA, ADONAI JOSE 

DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração opostos e os 

acolho parcialmente, para o fim de sanar a omissão apontada, 

determinando ainda a liberação da quantia de R$ 31.248,47 (trinta e um mil 

duzentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos) em favor de 

Viviane Reck Claudino. Decorrido o prazo recursal, expeça-se os 

respectivos alvarás. Manifeste-se ainda a parte exequente para requerer 

o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.Int.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734912 Nr: 14625-96.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNALDA RODRIGUES DOS SANTOS, RENATO DIAS 

COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "... . Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (....). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734211 Nr: 14058-65.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOCENI DERMINDA GUIMARAES, VALDIR SCHERER, 

RENATO DIAS COUTINHO NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ".... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. Assim, no que concerne ao 

valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos e setenta 

reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de Justiça, 

levando em consideração a complexidade do trabalho a ser desenvolvido 

e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o perito quanto 

a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. Intimem-se as partes 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem impedimento ou suspeição do 

perito nomeado, se for o caso; indicarem assistente técnico e 

apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, II e III, do CPC. 

Intime-se o requerido para que pague os honorários periciais, por meio de 

depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a realização da perícia, 

intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para juntar aos autos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da autora atualmente, 

bem como o vencimento deste cargo, no período de 11/1993 até 02/1994 e 

a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos vencimentos, neste 

período.Com o depósito e apresentado os documentos, intime-se o perito 

para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos apresentados 

pelas partes, cientificando-o de que deverá informar nos autos a data de 

início da perícia, a fim de que as partes possam ser intimadas, nos termos 

do artigo 474 do CPC. O prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 

(trinta) dias, devendo o perito responder aos quesitos apresentado nos 

autos. Por fim, cientifico que manifestarei a respeito da execução dos 

honorários advocatícios na oportunidade da decisão da liquidação.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 742450 Nr: 3576-24.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELCY SOARES, CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO, VALDIR SCHERER, RENATO DIAS COUTINHO NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "....Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com(....). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734672 Nr: 14429-29.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI MORESCO CANDIDO, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 "..... Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (....). Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 734226 Nr: 14072-49.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARLINEIA BRITO DE SOUZA, RENATO DIAS COUTINHO 

NETO, CHERNENKO DO NASCIMENTO COUTINHO, VALDIR SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 (...) . Assim, por se tratar de cálculo complexo para apurar o percentual 

devido, desde já nomeio como perito o contador MARCIO FERREIRA DE 

OLIVEIRA, que pode ser encontrado na Avenida Alameda das Rosas, 

2500, Cond. Terra Nova, Casa 713, Colina Verde, Rondonópolis – MT, CEP: 

78740-405 e nos telefones: (66) 9972-0091, (66) 9622-9967, (66) 

8422-8138, e-mail marciocontador@gmail.com. (....) . Assim, no que 

concerne ao valor dos honorários periciais, fixo em R$ 370,00 (trezentos 

e setenta reais), a teor da Resolução Nº 232 do Conselho Nacional de 

Justiça, levando em consideração a complexidade do trabalho a ser 

desenvolvido e do tempo exigido para elaboração do laudo.Cientifique-se o 

perito quanto a sua nomeação e aos honorários periciais fixados. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguirem 

impedimento ou suspeição do perito nomeado, se for o caso; indicarem 

assistente técnico e apresentarem quesitos, na forma do artigo 465, §1º, I, 

II e III, do CPC. Intime-se o requerido para que pague os honorários 

periciais, por meio de depósito judicial, no prazo de 20 (vinte) dias.Para a 

realização da perícia, intime-se desde já o Estado de Mato Grosso para 

juntar aos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, a nomenclatura do cargo da 

autora atualmente, bem como o vencimento deste cargo, no período de 

11/1993 até 02/1994 e a respectiva data em que ocorreu o pagamento dos 

vencimentos, neste período.Com o depósito e apresentado os 

documentos, intime-se o perito para dar início aos trabalhos, 

encaminhando-se os quesitos apresentados pelas partes, cientificando-o 

de que deverá informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que 

as partes possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O 

prazo para a confecção do Laudo Pericial é de 30 (trinta) dias, devendo o 

perito responder aos quesitos apresentado nos autos. Por fim, cientifico 

que manifestarei a respeito da execução dos honorários advocatícios na 

oportunidade da decisão da liquidação.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 814727 Nr: 1112-56.2016.811.0003

 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: ROBERTO PETRAZZINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT, ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Andreia Batista - 

OAB:18808

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 Ante do exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos, e condeno o 

Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis a providenciarem 

os meios necessários para o tratamento cirúrgico de angioplastia com 

implante de stent a Roberto Petrazzini, ratificando a tutela de urgência 

deferida inicialmente e, por consequência, julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo 

Civil.Ressalto que a apuração do valor a ser pago à Santa Casa de 

Rondonópolis pelos serviços prestados e a consequente liberação do 

referido montante serão efetuadas em fase de cumprimento de sentença, 
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conforme o item IV da decisão de fls. 167-verso, tendo em vista a 

divergência verificada acerca do orçamento complementar apresentado 

nos autos (fls. 119/120).Deixo de condenar os réus ao pagamento das 

custas processuais, nos termos do art. 3º da Lei Estadual nº 

7.603/2001.Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios, 

que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Não 

haverá reexame necessário, visto que o valor da causa não atingiu o 

parâmetro de valor estabelecido no art. 496, § 3º, II do CPC.P.R.I. 

Rondonópolis, 24 de julho de 2018.Edson Dias Reis Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 887085 Nr: 681-51.2018.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Rondonópolis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIWMAR SERPA - OAB:19703/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para manifestar-se no prazo legal face a 

juntada aos autos da impugnação à Execução, constante de fls. 83/88.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 781489 Nr: 6785-64.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENILDE WINGERT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE CAROLINE ROESLER - 

OAB:23935/O, WISTON C. G. CHAVES - OAB:OAB/MT 22.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para ciência do retorno dos autos do 

E.Tribunal de Justiça à esta secretaria, bem como, no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerer o que de direito.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 419868 Nr: 2121-97.2009.811.0003

 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: JAIME MARQUES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:MT/8143 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/07 - CGJ impulsiono 

estes ao advogado da parte requerente, a fim de intimá-lo a manifestar 

sobre o teor da petição de fls. retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 412568 Nr: 8519-94.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M G DE FREITAS & CIA LTDA ME, MADALENA 

DA ROSA GIMENEZ, MILTON BERNARDINO DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SUBPROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEREMIAS GENOUD JÚNIOR - 

OAB:MT/12.387

 "....Defiro a busca pelo sistema RENAJUD para localizar veículos em nome 

das partes executadas, quais sejam, MG DE FREITAS & CIA LTDA. – CNPJ 

01.632.774/0001-06, MADALENA GIMENEZ DE FREITAS – CPF 

844.238.031-00, MILTON BERNARDINO DE FREITAS – CPF 

240.833.809-34, eis que se trata de ferramenta disponível ao exequente 

em simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer a execução. 

Defiro ainda a restrição de circulação do automóvel, uma vez que, no 

caso, o réu se encontra em lugar incerto e não sabido, pois não localizado 

no endereço em que se efetuou a citação, situação que impede a 

efetivação da penhora, avaliação e venda do veículo que já consta com 

restrição de transferência.(....) :1-EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE 

PENHORAExpeça-se imediatamente mandado de penhora e avaliação no 

endereço apresentado – fls. 150 -, e, por conseguinte, intimação da parte 

ré, inclusive para, querendo, oferecer embargos, no prazo legal disposto 

no art. 16 da LEF. 2- EM CASO DE PENHORA E TRANSCORRIDO O PRAZO 

PARA DEFESAa) 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.3- 

MANDADO DE PENHORA NEGATIVOSe negativo o mandado de penhora, 

aguarde-se a localização do veículo, devendo permanecer os autos em 

arquivo provisório pelo prazo de 01 (um) ano, período em que não 

ocorrerá prescrição.Após transcorrido o prazo supra e não havendo a 

localização do veículo, intime-se a exequente para no prazo de 15 

(quinze) dias, indicar bens passiveis de penhora, sob pena de 

arquivamento definitivo e início do prazo prescricional, conforme art. 921 § 

2° e 4° do CPC, c/c art. 40 da LEF. Sem manifestação, arquive-se por 05 

(cinco), período em que inicia-se a contagem do prazo prescricional. 

Anote-se no sistema APOLO.Depois de transcorrido o prazo prescricional, 

voltem-me para sentença.Às providencias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1010160-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALL- AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELA MARTINS MORGADO PACHECO OAB - SP289202 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Defiro a emenda à inicial oferecida pela exequente – id. 

11233201 -. De outro lado, recebo os embargos à execução fiscal para 

discussão, eis que tempestivos e garantido o juízo por meio do 

seguro-garantia oferecido nos autos principais – processo nº 

1008393-12.2017.8.11.0003 -. Ora, é certo que o art. 9º, II da Lei nº 

6.830/80 prevê a possibilidade de garantia da dívida através da 

modalidade de fiança bancária ou seguro garantia, satisfazendo assim a 

exigência legal. Nesse contexto, a executada ALL- AMERICA LATINA 

LOGISTICA MALHA NORTE S/A ofereceu na execução fiscal o seguro 

garantia com força suficiente para garantir o juízo, o qual foi devidamente 

aceito pela parte exequente. Ainda, aprecio na oportunidade, o pedido de 

atribuição do efeito suspensivo aos embargos opostos, conforme 

requerido pelos embargantes. Importante salientar que o efeito suspensivo 

pode ser atribuído aos embargos à execução fiscal se preenchidos os 

requisitos do art. 919, § 1º do CPC (antigo art. 739-A, §1º do CPC/73), 

conforme julgamento do REsp 1272827/PE pelo Superior Tribunal de 

Justiça, sob o regime de recursos repetitivos: PROCESSUAL CIVIL. 

TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 

543-C, DO CPC. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, § 1º, DO CPC ÀS 

EXECUÇÕES FISCAIS. NECESSIDADE DE GARANTIA DA EXECUÇÃO E 

ANÁLISE DO JUIZ A RESPEITO DA RELEVÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO 

(FUMUS BONI JURIS) E DA OCORRÊNCIA DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU 

INCERTA REPARAÇÃO (PERICULUM IN MORA) PARA A CONCESSÃO DE 

EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS DO DEVEDOR OPOSTOS EM 

EXECUÇÃO FISCAL. 1. A previsão no ordenamento jurídico pátrio da regra 

geral de atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor 

somente ocorreu com o advento da Lei n. 8.953, de 13, de dezembro de 

1994, que promoveu a reforma do Processo de Execução do Código de 

Processo Civil de 1973 (Lei n. 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - CPC/73), 

nele incluindo o § 1º do art. 739, e o inciso I do art. 791. 2. Antes dessa 

reforma, e inclusive na vigência do Decreto-lei n. 960, de 17 de dezembro 

de 1938, que disciplinava a cobrança judicial da dívida ativa da Fazenda 

Pública em todo o território nacional, e do Código de Processo Civil de 1939 
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(Decreto-lei n. 1.608/39), nenhuma lei previa expressamente a atribuição, 

em regra, de efeitos suspensivos aos embargos do devedor, somente 

admitindo-os excepcionalmente. Em razão disso, o efeito suspensivo 

derivava de construção doutrinária que, posteriormente, quando 

suficientemente amadurecida, culminou no projeto que foi convertido na 

citada Lei n. 8.953/94, conforme o evidencia sua Exposição de Motivos - 

Mensagem n. 237, de 7 de maio de 1993, DOU de 12.04.1994, Seção II, p. 

1696. 3. Sendo assim, resta evidente o equívoco da premissa de que a 

LEF e a Lei n. 8.212/91 adotaram a postura suspensiva dos embargos do 

devedor antes mesmo de essa postura ter sido adotada expressamente 

pelo próprio CPC/73, com o advento da Lei n. 8.953/94, fazendo tábula 

rasa da história legislativa. 4. Desta feita, à luz de uma interpretação 

histórica e dos princípios que nortearam as várias reformas nos feitos 

executivos da Fazenda Pública e no próprio Código de Processo Civil de 

1973, mormente a eficácia material do feito executivo a primazia do crédito 

público sobre o privado e a especialidade das execuções fiscais, é ilógico 

concluir que a Lei n. 6.830 de 22 de setembro de 1980 - Lei de Execuções 

Fiscais - LEF e o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, 

foram em algum momento ou são incompatíveis com a ausência de efeito 

suspensivo aos embargos do devedor. Isto porque quanto ao regime dos 

embargos do devedor invocavam - com derrogações específicas sempre 

no sentido de dar maiores garantias ao crédito público - a aplicação 

subsidiária do disposto no CPC/73 que tinha redação dúbia a respeito, 

admitindo diversas interpretações doutrinárias. 5. Desse modo, tanto a Lei 

n. 6.830/80 - LEF quanto o art. 53, § 4º da Lei n. 8.212/91 não fizeram a 

opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de 

efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor. Por essa razão, não 

se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 

11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos 

embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de 

garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus 

boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in 

mora). 6. Em atenção ao princípio da especialidade da LEF, mantido com a 

reforma do CPC/73, a nova redação do art. 736, do CPC dada pela Lei n. 

11.382/2006 - artigo que dispensa a garantia como condicionante dos 

embargos - não se aplica às execuções fiscais diante da presença de 

dispositivo específico, qual seja o art. 16, § 1º da Lei n. 6.830/80, que 

exige expressamente a garantia para a apresentação dos embargos à 

execução fiscal. 7. Muito embora por fundamentos variados - ora fazendo 

uso da interpretação sistemática da LEF e do CPC/73, ora trilhando o 

inovador caminho da teoria do "Diálogo das Fontes", ora utilizando-se de 

interpretação histórica dos dispositivos (o que se faz agora) - essa 

conclusão tem sido a alcançada pela jurisprudência predominante, 

conforme ressoam os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste 

Superior Tribunal de Justiça. Pela Primeira Turma: AgRg no Ag 1381229 / 

PR, Primeira Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, julgado em 15.12.2011; 

AgRg no REsp 1.225.406 / PR, Primeira Turma, Rel. Min. Hamilton 

Carvalhido, julgado em 15.02.2011; AgRg no REsp 1.150.534 / MG, Primeira 

Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 16.11.2010; AgRg no Ag 

1.337.891 / SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 16.11.2010; 

AgRg no REsp 1.103.465 / RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, 

julgado em 07.05.2009. Pela Segunda Turma: AgRg nos EDcl no Ag n. 

1.389.866/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Humberto Martins,DJe de 

21.9.2011; REsp, n. 1.195.977/RS, Segunda Turma, Rei. Min. Mauro 

Campbell Marques, julgado em 17/08/2010; AgRg no Ag n. 1.180.395/AL, 

Segunda Turma, Rei. Min. Castro Meira, DJe 26.2.2010; REsp, n, 

1.127.353/SC, Segunda Turma, Rei. Min. Eliana Calmon, DJe 20.11.2009; 

REsp, 1.024.128/PR, Segunda Turma, Rei. Min. Herman Benjamin, DJe de 

19.12.2008. 8. Superada a linha jurisprudencial em sentido contrário 

inaugurada pelo REsp. n. 1.178.883 - MG, Primeira Turma, Rel. Min. Teori 

Albino Zavascki, julgado em 20.10.2011 e seguida pelo AgRg no REsp 

1.283.416 / AL, Primeira Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 

julgado em 02.02.2012; e pelo REsp 1.291.923 / PR, Primeira Turma, Rel. 

Min. Benedito Gonçalves, julgado em 01.12.2011. 9. Recurso especial 

provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da 

Resolução STJ n. 8/2008. (REsp 1272827/PE, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/05/2013, DJe 

31/05/2013) (GRIFEI). A teor do que dispõe o art. 919, §1º, CPC, “o juiz 

poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos 

embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela 

provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, 

depósito ou caução suficientes”. Com efeito, no caso em tela, permite 

reconhecer a plausibilidade do direito substancial invocado, revelada na 

pretensão de anulação dos créditos tributários por meio desses embargos 

à execução, bem como presente ainda o periculum in mora, uma vez que o 

prosseguimento da execução – a qual possui montante superior a R$ 

228.000,00 (duzentos e vinte e oito mil reais) - poderá acarretar prejuízos 

financeiros ou até mesmo inviabilização à atividade comercial dos 

embargantes. Não se pode olvidar que, no caso, a execução encontra-se 

garantida por meio do seguro-garantia ofertado. Ademais, a jurisprudência 

pátria vem admitindo, que o oferecimento de seguro-garantia seja fator 

que permita a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 

Dessa forma, a garantia oferecida pelo contribuinte é permitido pela 

legislação, não havendo óbice para a expedição da almejada certidão. 

Partindo dessas premissas, uma vez que preenchidos os requisitos legais 

estabelecidos na LEF e no CPC: 1) Atribuo aos embargos opostos o efeito 

suspensivo; 2) Suspendo o prosseguimento da execução fiscal nº 

4342-43.2015.811.003; 3) Determino que a exequente, ora embargada, se 

abstenha de negar emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativas 

de Débitos em razão do executivo fiscal discutido neste processo; 4) 

Determino que a Senhora Gestora proceda-se a inclusão dos 

mencionados sócios no polo ativo da demanda – id. 11233201 -. 5) Cite-se 

o embargado para impugnar os embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, 

desde já se manifestando quanto às provas que pretende produzir; 6) 

Junte-se cópia da presente decisão à execução principal de nº 

1008393-12.2017.8.11.0003. Int. Às providências. Edson Dias Reis Juiz de 

Direito

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 312678 Nr: 3918-90.2007.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DONIZETE DA SILVA, RUBENS CLAUDIO 

ROJAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Frederick de Almeida 

- OAB:7355-A

 I – Ante teor do documento juntado as fls. 1184/1186, proceda as 

anotações de praxe no sistema APOLO, bem como na capa dos autos, 

para que ocorra as intimações corretas ao causídico.

II – Intime-se corretamente a nobre defesa.

III – Por fim, voltem-me para designar sessão de julgamento.

Rondonópolis, 19 de julho de 2018.

 Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 305668 Nr: 2681-55.2006.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAQUIM CAVALCANTE DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 

OAB:16.369-B/MT, Yclen Eduardo Soares dos Santos - OAB:22.287/O

 I – Relatório (...) II – Fundamentação Compulsando detidamente os autos, 

ressalto à admissibilidade do presente recurso, em face da decisão de 

pronúncia (fls. 246/250), uma vez que a maioria das decisões judiciais 

comportam recurso próprio, exceto aqueles impugnáveis. Conforme o 

princípio de unirrecorribilidade, pelo qual, para cada ato judicial recorrível, 

há um único recurso previsto pelo ordenamento jurídico, diante disso, em 

sede da decisão ora guerreada, acerca da sentença de pronúncia, há 

possibilidade de sua impetração. Neste sentido, é o que preceitua o Código 

de Processo Penal: Art. 581. Caberá recurso, no sentido estrito, da 

decisão, despacho ou sentença: I - que não receber a denúncia ou a 

queixa; II - que concluir pela incompetência do juízo; III - que julgar 
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procedentes as exceções, salvo a de suspeição; IV – que pronunciar o 

réu; (...). Deste modo, entendo pela admissibilidade do presente recurso 

em sentido estrito. III – Dispositivo Reexaminando a questão decidida, 

concluo que não deve ser modificada a decisão recorrida, cujos 

fundamentos bem resistem às razões do recurso, de forma que a 

mantenho. Remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, observadas as formalidades legais, com os devidos elogios.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 330523 Nr: 1333-60.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLELSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 I – Expeça-se o necessário para a intimação da testemunha Dangelo 

Laurentino Gresk, observando o endereço apresentado as fls. 317.

II – Frustrada a tentativa de localização da testemunha, intime-se a defesa 

para manifestar acerca do interesse na oitiva deste, uma vez que o 

representante ministerial desistiu as fls. 316.

 III – Em seguida, cumpra-se as determinações da decisão de fls. 298.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 665441 Nr: 13734-47.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 I – Dada a coisa julgada da sentença de pronúncia, entendo necessário 

intimar as partes para que se manifestem quanto a fase do art. 422 do 

CPP.

 II – Remetam-se os autos ao Ministério Público para, em 05 dias, informe 

as testemunhas que deseja oitivar em plenário.

III – Após, intimem-se as defesas para, no mesmo prazo, informar as 

testemunhas que desejam oitivar em plenário.

IV – Por fim, voltem-me para designar sessão de julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 662131 Nr: 10681-58.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO MORAES DA SILVA, Ulisses 

Henrique dos Santos, Victor Hugo da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEIR ALEXSANDER FRODER - 

OAB:9699, Adeir Alexsander Froder - OAB:9699 MT, ARY DA COSTA 

CAMPOS - OAB:16944/B

 I – Remetam-se os autos ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

II – Após, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 287715 Nr: 3541-61.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR HENRIQUE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público, em desfavor de 

Valdecir Henrique Barbosa, por ter infringido os preceitos do art. 121, § 2° 

, I e IV do Código Penal. A denúncia foi recebida em 04 de julho de 1993, fl. 

37. Houve a prolação da sentença que pronunciou o réu, bem como 

decretou sua prisão, fls. 120/125. Ademais, os autos foram remetidos ao 

arquivo provisório.

A pena máxima para o crime de homicídio simples de acordo com o Código 

Penal é de 20 (vinte) anos de reclusão, e de 30 (trinta) anos no caso de 

homicídio qualificado.

Tendo em vista que a pena em abstrato do crime praticado pelo indiciado é 

de 20 (vinte) anos de reclusão, a luz do que dispõe o art. 109, I do Código 

Penal, a pretensão punitiva não está prescrita. Assim, é o disposto do 

Código Penal.

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, 

salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo 

da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

I - em vinte anos, se o máximo da pena é superior a doze;

II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não 

excede a doze;

III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não 

excede a oito;

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não 

excede a quatro;

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual há um ano ou, sendo 

superior, não excede a dois;

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano

Assim, considerando que a decisão de pronúncia se deu em 11 de 

novembro de 2013, conclui-se que até a presente data não decorreu 

tempo superior a 20 (vinte) anos. De modo, que, o prazo prescricional 

para pretensão punitiva da pena, ocorrerá em 11 de novembro de 2.033.

 Diante do exposto;

Decido:

I – Anote-se que o feito prescreverá em 11 de novembro de 2.033.

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.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 665303 Nr: 13617-56.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MIZAEL SILVA SOUZA, CLEVERSON 

FERREIRA DA SILVA, DOUGLAS SIQUEIRA DE SOUZA, ISMAEL DA 

COSTA DOS SANTOS, MATHEUS DA SILVA OLIVEIRA, LUCAS DA SILVA 

MAGALHAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Considerando a designação da Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni para jurisdicionar nesta 2ª Vara Criminal, devolvo os autos para 

que a magistrada redesigne audiência de acordo com sua pauta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 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:

 Considerando a designação da Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni para jurisdicionar nesta 2ª Vara Criminal, devolvo os autos para 

que a magistrada redesigne audiência de acordo com sua pauta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 673837 Nr: 5897-04.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRENDO PINHEIRO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Considerando a designação da Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni para jurisdicionar nesta 2ª Vara Criminal, devolvo os autos para 

que a magistrada redesigne audiência de acordo com sua pauta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 675811 Nr: 7696-82.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO HENRIQUE DE SOUSA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GETULIO BALDOINO DA 

SILVA TERRA - OAB:OAB/MT 15193

 Considerando a designação da Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni para jurisdicionar nesta 2ª Vara Criminal, devolvo os autos para 

que a magistrada redesigne audiência de acordo com sua pauta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 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

 Considerando a designação da Dra. Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto 

Bissoni para jurisdicionar nesta 2ª Vara Criminal, devolvo os autos para 

que a magistrada redesigne audiência de acordo com sua pauta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 632255 Nr: 4160-68.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE RAPHAEL BORGES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235 MT

 Vistos, em correição.

Trata-se de ação penal que imputa ao acusado Jorge Raphael Borges de 

Souza a prática do crime previsto no art. 306, da Lei 9.503/97.

Denúncia recebida no dia 22.07.2015 (fl. 33); citação realizada às fls. 

39/40.

Foi oferecida suspensão condicional do processo pelo período de 02 

anos, a qual foi aceita pelo acusado (fls. 41/42).

O réu cumpriu com as condições fixadas, motivo pelo qual o Ministério 

Público manifestou pela extinção da punibilidade (fl. 67).

É o relato. Decido.

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 Jorge Raphael Borges de Souza.

Em tempo, considerando a extinção da punibilidade do acusado, 

necessário proceder-se à restituição da fiança recolhida (comprovantes 

de fls. 14 e 23) na sua integralidade, notadamente porque o réu não foi 

condenado tampouco teve quebrada a fiança.

Assim, nos termos do artigo 337 do CPP, determino a restituição do valor 

da fiança.

Expeça-se alvará de liberação do valor objeto do depósito judicial em favor 

do sentenciado.

Após a efetiva restituição do valor ao sentenciado, arquivem-se os 

presentes autos, procedendo-se as baixas e anotações de estilo.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 676671 Nr: 8446-84.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON DE SOUZA, CRISTIANO RECH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFFONSO FLORES 

SHENDROSKI - OAB:OAB/MT 21669/O

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva formulado por 

Nilton de Souza, através de advogado constituído, argumentando, em 

síntese, que não se fazem presentes os requisitos da segregação (fls. 

87/96).

Instado a de manifestar, o representante do Ministério Público opinou pelo 

deferimento do pedido formulado pela defesa (fls. 102/103).

Eis a síntese do necessário.

No presente caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários à 

manutenção da prisão cautelar do investigado, pois depois de analisados 

os elementos produzidos nos autos e, em consulta ao sítio eletrônico do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, constatou-se que, apesar de o 

autuado possuir outros registros criminais, não há circunstâncias capazes 

de comprovar que o mesmo coloca em risco a ordem pública.

Ademais, o crime noticiado não é considerado grave e não foi praticado 

com violência ou grave ameaça à pessoa, não havendo, portanto, 

elementos suficientemente aptos a demonstrar que a sua liberdade coloca 

em risco a sociedade como um todo, notadamente a ordem pública 

expressamente tutelada pela norma processual penal pátria (art. 312 do 

CPP).

Além disso, não há clamor público acerca dos fatos, tampouco existem 

evidências de que o autuado buscará obstar a aplicação da lei penal ou a 

prejudicar o desenvolvimento da instrução criminal.

Nessa perspectiva, não estando presentes os fundamentos justificadores 

da prisão (art. 312 do CPP), há que se conceder a liberdade ao autuado, 

nos termos do art. 310, III do CPP.

 Outrossim, as informações contidas nos autos demonstram ser 

suficientes e adequadas à fixação de medidas cautelares diversas da 

prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto e, em consonância com o parecer ministerial de fls. 102/103, 

REVOGO a prisão preventiva de NILTON DE SOUZA, mediante a imposição 

das seguintes condições:

1) Comparecer mensalmente a este juízo, a fim de informar e justificar 

suas atividades (art. 319, I, CPP);

2) Comparecer a todos os atos do processo (art. 319, VIII);

 3) Não mudar de residência ou se ausentarem da Comarca, por mais de 

15 (quinze) dias, sem aviso prévio a este Juízo (art. 319, IV, CPP); e

4) Não frequentar lugares de má-fama (boates, bares, etc..) (art. 319, II, 

CPP).

 Expeça-se alvará de soltura em favor do autuado, se por outro motivo 

não deva permanecer preso.

Na ocasião do cumprimento do presente alvará, o réu deverá ser 

advertido pelo Oficial de Justiça, que a inobservância de quaisquer das 

medidas cautelares acima aplicadas resultará na revogação do benefício 

com a consequente decretação de sua prisão (art. 282, §4º, última parte 

do CPP).

Intimem-se. Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 632255 Nr: 4160-68.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE RAPHAEL BORGES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235 MT

 INTIMAÇÃO DO DR. VICTOR GUILHERME MOYA- OAB/MT 20.235, DA 

R.SENTENÇA DE EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE PROLATADA À FL.68, NOS 

AUTOS DE AÇÃO PENAL Nº 4160-68.2015.811.0064- CÓDIGO 632255, 

QUE FIGURA COMO RÉU JORGE RAPHAEL BORGES DE SOUZA.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334906 Nr: 5722-88.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 
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Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA LANDIN, 

ALEXANDRO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA DE OLIVEIRA - 

OAB:17793, FRANCISCO SILVA - OAB:18.408-A/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALEXANDRE OLIVEIRA SILVA, Cpf: 

03552299190, Rg: 19318430, Filiação: Sandra Maria da Conceição Silva, 

data de nascimento: 20/06/1992, brasileiro(a), solteiro(a), cabeleireiro, 

Telefone 66 9669 5286. 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: 32.Por todo o exposto, julgo PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o acusado Alexandre Oliveira Silva e Carlos Alberto de 

Oliveira Landin como incurso nas sanções previstas no art. 155, § 4º, IV, 

do Código Penal.IV - DOSIMETRIA DA PENAIV.1 - Réu Alexandre Oliveira 

Silva33.Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, 

levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, 

passo a individualizá-la nos seguintes termos.34.Primeira fase: 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a)Culpabilidade: a 

“culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à 

reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do 

crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, 

julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o 

grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser 

valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são 

normais à espécie.b)Antecedentes: considerando a inexistência de 

informações concretas acerca de condenação criminal anterior ao fato, 

deixo de valorar negativamente neste ponto.c)Conduta social: a conduta 

social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos 

diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas 

atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se 

confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros 

antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro 

Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora 

Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 

02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados 

negativamente.d)Personalidade do agente: a personalidade deve ser 

avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a 

má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o 

antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não 

devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua 

vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução 

e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento 

harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora 

Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 

02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de 

convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do 

condenado.e)Motivos do crime: acerca da motivação determinante da 

conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao 

próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na 

primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador 

quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 

183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, tratando-se de crime 

patrimonial, há que reconhecer que a motivação é elementar do 

tipo.f)Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, não há nos autos nenhuma 

circunstancia a ser valorada negativamente.g)Conseqüências do crime: 

ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do 

crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a 

sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser 

valorada negativamente.h)Comportamento da vítima: dificilmente a vítima 

contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá 

ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a 

simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não 

basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra 

Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste 

particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado 

negativamente.35.Critério de fixação da pena-base: tendo em vista que 

nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a 

pena-base no mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão.36.Na segunda 

fase: não verifico a presença de agravantes a serem aplicadas. No 

entanto, considerando a menoridade relativa, reconheço a atenuante 

prevista no art. 65, I, do Código Penal, mas por força do disposto na 

súmula 231 do STJ , deixo de diminuir a pena aplicada permanecendo, 

portanto, no mínimo legal. 37.Na terceira fase: não verifico a presença de 

nenhuma causa de diminuição da pena.38.Outrossim, sopesando as 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal acima explicitadas e, 

considerando as informações constantes dos autos acerca das 

condições econômicas do réu, aplico a pena de multa em 10 dias-multa, no 

valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época 

dos fatos.39.Assim, fixo a pena final do réu em 02 anos de reclusão e 10 

dias-multa, as quais torno definitivas nesse patamar, diante da ausência 

de qualquer outra causa de aumento ou diminuição da pena.40.Regime de 

pena: diante do quantum aplicado e por se tratar de acusado tecnicamente 

primário, nos termos do art. 33, § 2º, “c” do Código Penal, fixo o regime 

inicialmente aberto para o cumprimento da reprimenda.41.Substituição da 

pena: considerando o disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do 

Código Penal, entendo que os requisitos autorizadores da aplicação da 

medida socialmente adequada estão presentes, motivo pelo qual, após 

analisadas as condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de 

liberdade por: uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da vara de 

execução penal.42.Da prisão preventiva: tendo em vista que a pena de 

reclusão foi substituída por restritiva de direitos, resta inviabilizada 

qualquer prisão decorrente da presente sentença condenatória, motivo 

pelo qual com fundamento no art. 387, § 1º c/c art. 312 ambos do CPP, 

concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade. 43.Detração penal: da 

mesma forma, considerando que a pena privativa de liberdade foi 

substituída por restritiva de direitos, deixo de reconhecer o disposto no 

art. 387, § 2º do CPP, já que sua aplicação não traria nenhum resultado 

prático na atual fase processual.IV.2 - Réu Carlos Alberto de Oliveira 

Landin44.Em observância ao disposto no art. 68 do Código Penal e, 

levando-se em consideração o critério trifásico de composição da pena, 

passo a individualizá-la nos seguintes termos.45.Primeira fase: 

circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal: a)Culpabilidade: a 

“culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à 

reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do 

crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, 

julgado em 03/02/2011, DJe 21/02/2011). Nesse cenário, verifica-se que o 

grau de reprovabilidade da conduta, é normal do tipo, não devendo ser 

valorada negativamente, pois os elementos consumadores do delito são 

normais à espécie.b)Antecedentes: considerando a inexistência de 

informações concretas acerca de condenação criminal anterior ao fato, 

deixo de valorar negativamente neste ponto.c)Conduta social: a conduta 

social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos 

diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas 

atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se 

confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros 

antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro 

Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora 

Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 

02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem valorados 

negativamente.d)Personalidade do agente: a personalidade deve ser 

avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a 

má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o 

antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não 

devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua 

vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução 

e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento 

harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og 

Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora 

Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 

02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de 

convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em face do 
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condenado.e)Motivos do crime: acerca da motivação determinante da 

conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao 

próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na 

primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador 

quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 

183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 

03/11/2011, DJe 28/11/2011). Nesse cenário, tratando-se de crime 

patrimonial, há que reconhecer que a motivação é elementar do 

tipo.f)Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime 

prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, 

com identificação de elementos concretos circundantes da conduta 

criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, 

HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 

18/08/2011, DJe 01/09/2011). Nesse particular, não há nos autos nenhuma 

circunstancia a ser valorada negativamente.g)Conseqüências do crime: 

ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do 

crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a 

sociedade. No caso dos autos, não há nenhuma circunstância a ser 

valorada negativamente.h)Comportamento da vítima: dificilmente a vítima 

contribui para a conduta delitiva e, caso isso ocorra, sua conduta deverá 

ser ponderada para amenizar a reprimenda do agente. A propósito, “a 

simples referência à conduta da vítima não ter influenciado no delito não 

basta para majorar a reprimenda”. (STJ, REsp 1266758/PE, Rel. Ministra 

Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). Neste 

particular, não verifico nenhum elemento a ser valorado 

negativamente.46.Critério de fixação da pena-base: tendo em vista que 

nenhuma circunstância judicial foi valorada negativamente, fixo a 

pena-base no mínimo legal, ou seja, 02 anos de reclusão.47.Na segunda 

fase: não verifico a presença de atenuantes ou agravantes a serem 

aplicadas.48.Na terceira fase: também não se verifica a existência de 

causa de diminuição ou aumento de pena a ser reconhecida na 

espécie.49.Outrossim, sopesando as circunstâncias judiciais do art. 59 do 

Código Penal acima explicitadas e, considerando as informações 

constantes dos autos acerca das condições econômicas do réu, aplico a 

pena de multa em 10 dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do 

salário mínimo vigente na época dos fatos.50.Assim, fixo a pena final do 

réu em 02 anos de reclusão e 10 dias-multa, as quais torno definitivas 

nesse patamar, diante da ausência de qualquer outra causa de aumento 

ou diminuição da pena.51.Regime de pena: diante do quantum aplicado e 

por se tratar de acusado tecnicamente primário, nos termos do art. 33, § 

2º, “c” do Código Penal, fixo o regime inicialmente aberto para o 

cumprimento da reprimenda.52.Substituição da pena: considerando o 

disposto nos incisos I, II e III, e § 2° do artigo 44 do Código Penal, entendo 

que os requisitos autorizadores da aplicação da medida socialmente 

adequada estão presentes, motivo pelo qual, após analisadas as 

condições econômicas do réu, substituo a pena privativa de liberdade por: 

uma restritiva de direitos, a ser fixada pelo juízo da vara de execução 

penal.53.Da prisão preventiva: tendo em vista que a pena de reclusão foi 

substituída por restritiva de direitos, resta inviabilizada qualquer prisão 

decorrente da presente sentença condenatória, motivo pelo qual com 

fundamento no art. 387, § 1º c/c art. 312 ambos do CPP, concedo ao réu o 

direito de recorrer em liberdade. 54.Detração penal: da mesma forma, 

considerando que a pena privativa de liberdade foi substituída por 

restritiva de direitos, deixo de reconhecer o disposto no art. 387, § 2º do 

CPP, já que sua aplicação não traria nenhum resultado prático na atual 

fase processual.V - DISPOSIÇÕES GERAIS55.Indenização às vítimas: não 

havendo pedido expresso para a fixação de valor mínimo para a 

reparação dos danos causados pela infração , deixo de aplicar o disposto 

no art. 387, IV do CPP.56.Proceda-se com as comunicações conforme 

dispõem os itens 7.16.1 e seguintes da CNGCGJ/MT.57.Deixo de 

condená-lo (s) ao pagamento de custas e despesas processuais por não 

haver nos autos nenhum elemento que possa concluir pela sua 

capacidade econômica favorável.58.Transitada em julgado esta sentença 

condenatória, determino:a)lance(m)-se o nome do(s) réu(s) no rol do(s) 

culpado(s);b)comunique-se ao TRE/MT, para fins do art. 15, III da 

CR/88;c)comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;d)intime(m)-se o(s) réu(s) para pagamento da pena de 

multa;e)expeça(m)-se guia de recolhimento definitiva, encaminhando-se ao 

juízo correspondente; ef)por fim, arquive-se com as baixas e cautelas de 

estilo.61. No ato da intimação da presente sentença, deverá ser indagando 

ao acusado se deseja recorrer, o que será feito mediante termo, a teor 

dos itens 7.14.2 e 7.14.2.1 da CNGCGJ/MT.Publique-se, registre-se e 

intimem-se.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Antonio Pereira dos 

Santos Neto, digitei.

Rondonópolis, 25 de julho de 2018

Jaime de Souza Brito Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 674547 Nr: 6547-51.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÍTALO ARRUDA DOS SANTOS, DANILO 

ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Analisando a defesa preliminar apresentada pelos réus ÍTALO ARRUDA 

DOS SANTOS e DANILO ALVES, 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 15h00min. No ato, sendo 

possível, proceder-se-á à tomada de declarações das vítimas, à inquirição 

das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, 

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.: 662602 Nr: 11113-77.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ALISSON FERREIRA DE ARRUDA, 

SEBASTIAO RODRIGO DE SOUSA SILVA, JULIO CESAR NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MOREIRA PEREIRA - 

OAB:24.326-O, JOAO BATISTA BORGES JUNIOR - OAB:7637/MT, 

Ricardo Henrique Ayala Barbosa - OAB:24.326-O/MT

 Vistos.

Considerando a renúncia ao mandato na qualidade de procurador do 

sentenciado JÚLIO CESAR NUNES DA SILVA de fl. 267, bem como os 

argumentos tecidos pelo causídico Dr. Alex Moreira às fls. 291/295, 

entendo que assiste razão àquele, para tanto homologo a renúncia do 

mandato conforme requerido, bem como determino a retificação da capa 

dos autos, a fim de que nela não conste o nome daquele profissional para 

o recebimento de intimações futuras.

Tendo em vista que o réu JÚLIO CESAR NUNES DA SILVA, manifestou 

desejo de recorrer da r. sentença prolatada às fls. 230/236 por esse juízo, 

portanto dê-se vista dos autos a douta defensora pública que atua 

perante esse juízo para apresentar as razões recursais, no prazo legal.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 626619 Nr: 8547-63.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON FERREIRA DA CONCEIÇÃO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:15.217-MT

 Isto posto, com arrimo nos fundamentos acima expostos, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia 

de fls. 06/07, para CONDENAR o réu Edson Ferreira da Conceição, 

brasileiro, convivente, nascido em 06/07/1989, natural de 

Rondonópolis/MT, portador do RG 2063010-7 SSP/MT e CPF 

029.560.791-23, filho de José da Conceição e de Maria Ferreira da Silva, 

residente na Avenida Inconfidência, quadra 28, nº 02, Escola Frei Milton, 

Bairro Jardim Vila Rica, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis/MT, 

como incurso na prática do crime estampado no artigo 14, “caput”, da Lei 

10.826/2003.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 672561 Nr: 4811-95.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO CAETANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Isto posto, com arrimo nestes fundamentos JULGO PROCEDENTE a 

pretensão punitiva estatal consubstanciada pela denúncia de fls. 04/05 e 

CONDENO o réu Sebastião Caetano de Oliveira, brasileiro, convivente, 

nascido em 06/12/1978, natural de Nova Brasilândia/MT, portador do RG 

012574201 SSP/MT e CPF 378.852.351-49, filho de Benedito Pereira de 

Oliveira e de Maria Caetano de Oliveira, residente no Sítio das Oliveiras, 

Bairro Loteamento Residencial Dom Osório Stoffel, nesta cidade e 

Comarca de Rondonópolis/MT, como incurso na prática do crime descrito 

no art. 155, “caput”, do Código Penal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 651263 Nr: 908-86.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINÍCIUS ALVES DOS SANTOS, PATRICK 

THAINAN MARCELINO DA GLÓRIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÉLIO PAIÃO - OAB:MT 

18.145-A, DAVID ALVES DOS SANTOS - OAB:23128/O-MT, 

DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Devido ausência da defensoria pública foi nomeado um advogado (a) 

dativo para o ato, 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 Eduardo de Campos Gorgulho, e obteve a informação de que ele 

não poderá comparecer, pois estar viajando, retornando a partir de 

quarta-feira, 25/07/2018.

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.

Defiro o requerimento da ilustre representante do parquet, concedendo o 

prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste a respeito das 

testemunhas supramencionadas.

Solicito a devolução da carta precatória enviada para a Comarca de Alto 

Araguaia-MT, a fim de interrogar o réu Vinicius Alves, sem o devido 

cumprimento.

Diante não intimação das testemunhas supramencionadas, designo 

audiência de continuação para o dia 10 (dez) de outubro de 2018, ás 

13h30min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 618520 Nr: 1618-14.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVAIR MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVÃO PINHEIRO JOTA - 

OAB:14553/MT

 Defiro o requerimento ministerial, concedendo o prazo de 05 (cinco) dias 

para que se manifeste a respeito da testemunha Rosália Conceição 

Serafim.

Diante não intimação da testemunha Rosalia Conceição Serafim, restou 

prejudicada a presente solenidade, sendo assim designo audiência de 

continuação para o dia 19 de outubro de 2018, ás 17h40min.

Requisite-se novamente o policial João Batista Siqueira Brito.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 641511 Nr: 2975-58.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELTON CESAR ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Devido ausência da defensoria pública foi nomeado um advogado (a) 

dativo para o ato, 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 Eduardo de Campos Gorgulho, e obteve a informação de que ele 

não poderá comparecer, pois estar viajando, retornando a partir de 

quarta-feira, 25/07/2018.

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.

Ao compulsar os autos, verifica-se à fl. 84 que o réu Gelton Cesar Rocha 

da Silva apesar de intimada deixou de comparecer, ou justificar sua 

ausência a este ato, pelo que decreto sua revelia ressalvados os efeitos 

legais do instituto.

Defiro os requerimentos da ilustre representante do parquet, pela 

substituição da testemunha João Anastácio por Adelice Maria Queiroz, 

concedo o prazo de 05 (cinco) dias para que se manifeste a respeito das 

vítimas supramencionadas.

Diante requerimento ministerial, designo audiência de continuação para o 

dia 17 de outubro de 2018, ás 17h30min.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 623501 Nr: 6340-91.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEZIO MAURO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Humberto Damascena 

- OAB:OAB-MT 4846

 Diante ausência justificada da testemunha Francisco Élcio Lima Lucena, 

redesigno este ato para o dia 23 (vinte e três) de agosto de 2018, ás 

14h50min.

Requisite-se novamente o policial Francisco Élcio Lima Lucena.

Saem os presentes intimados.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 635957 Nr: 7084-52.2015.811.0064
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 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS SOARES AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Vistos.

Tendo em vista que o recuperando atingiu o lapso temporal necessário 

para progressão de regime (cálculo de pena de fl. 188), bem como não 

consta dos autos informação que desabone sua conduta, designo o dia 

25/07/2018, às 14h30min, para verificar a possibilidade de concessão do 

benefício de progressão de regime em favor do recuperando, bem como 

realização de audiência admonitória, para fixação das condições a serem 

cumpridas e inclusão no programa de monitoração eletrônica.

Oficie-se ao diretor da penitenciária local, solicitando a remessa do 

atestado de conduta carcerária do apenado.

Requisite-se o recuperando junto à diretoria da unidade prisional, 

solicitando que sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e 

pesquisas quanto à eventuais restrições, visando a colocação do mesmo 

no regime semiaberto logo após a realização do ato designado.

Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica no recuperando, antes 

da audiência, ainda naquela unidade.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 311184 Nr: 2479-44.2007.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO EURÍPEDES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Vistos.

Tendo em vista que o recuperando atingiu o lapso temporal necessário 

para progressão de regime (cálculo de pena de fl. 385), bem como o 

atestado de conduta carcerário em nada desabona a conduta do apenado 

(fl. 396), designo o dia 26/07/2018, às 09h00min, para verificar a 

possibilidade de concessão do benefício de progressão de regime em 

favor do recuperando, bem como realização de audiência admonitória, 

para fixação das condições a serem cumpridas e inclusão no programa de 

monitoração eletrônica.

Requisite-se o recuperando junto à diretoria da unidade prisional, 

solicitando que sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e 

pesquisas quanto à eventuais restrições, visando a colocação do mesmo 

no regime semiaberto logo após a realização do ato designado.

Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica no recuperando, antes 

da audiência, ainda naquela unidade.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 606578 Nr: 4396-25.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERT ARAUJO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AGDO CRUVINEL - 

OAB:11.834 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno de Castro Silveira - 

OAB:16.257-MT, MARCELO AGDO CRUVINEL - OAB:11.834 MT

 Vistos.

Tendo em vista que o recuperando atingiu o lapso temporal necessário 

para progressão de regime (cálculo de pena de fl. 248), bem como o 

atestado de conduta carcerário em nada desabona a conduta do apenado 

(fl. 270), designo o dia 25/07/2018, às 14h30min, para verificar a 

possibilidade de concessão do benefício de progressão de regime em 

favor do recuperando, bem como realização de audiência admonitória, 

para fixação das condições a serem cumpridas e inclusão no programa de 

monitoração eletrônica.

Requisite-se o recuperando junto à diretoria da unidade prisional, 

solicitando que sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e 

pesquisas quanto à eventuais restrições, visando a colocação do mesmo 

no regime semiaberto logo após a realização do ato designado.

Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica no recuperando, antes 

da audiência, ainda naquela unidade.

Ciência ao Ministério Público. Intime-se a defesa.

Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 332904 Nr: 3715-26.2010.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO CAETANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, ELSON REZENDE DE OLIVEIRA - OAB:12452 MT

 Ante o exposto, tendo em vista que o recuperando foi denunciado por 

suposto cometimento de novo crime, tem-se que tal ato infere-se em 

cometimento de falta grave, pois conforme condições fixadas em 

audiência admonitória o recuperando não poderia cometer novo delito.

(...)Portanto, considerando o suposto cometimento de novo delito praticado 

pelo recuperando no regime semiaberto, nos termos do artigo 118, §1º, da 

Lei 7.210/84, bem como em consonância com os entendimentos 

majoritários, qual dispensa o transito em julgado, é patente que o 

recuperando incorreu em falta grave.Diante do exposto, nos termos do 

artigo 118, I da Lei de Execução Penal, decreto a REGRESSÃO CAUTELAR 

para o regime FECHADO do recuperando, até ulterior deliberação deste 

Juízo.Desse modo, determino a expedição do mandado de prisão, a ser 

cumprido na penitenciária local onde o sentenciado se encontra.Ciência ao 

Ministério Público e a defesa.Cumpra-se, com urgência.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 664514 Nr: 12919-50.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON GOMES DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO DE LIMA 

FERNANDES NETO - OAB:21536/O-MT

 Certifico que, diante da não comprovação de que o réu foi notificado da 

renúncia apresentada (fls. 163), intimo o advogado, Antonio de Lima 

Fernandes Neto - OAB/MT 21536-O - a comprovar, no prazo de 10 (dez) 

dias, a notificação do réu, advertindo-o que, nesse período, continuará 

representando o mandante a fim de evitar-lhe prejuízo, por se tratar de réu 

preso, nos moldes do art. 1.695 da CNGC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 295755 Nr: 3225-14.2004.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE PADIM DA SILVA - 

OAB:6154

 I - Relatório (...) II – Fundamentação Compulsando detidamente os autos 

em epígrafe, vislumbro que in casu, tentou-se intimar o acusado 

pessoalmente, mas ele não foi encontrado pelo oficial de justiça (fl. 259) e 

por tratar-se de réu solto, é suficiente a intimação de sua advogada 

constituída da sentença condenatória proferida em primeiro grau (fls. 

198/232), portanto, não se exige a intimação pessoal do acusado quando 

a causídica já teve ciência da prolação do édito (fl. 251v), neste sentir: 

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. 

ESTELIONATO CONTINUADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. 

INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ART. 392, II, DO CPP. 
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ADVOGADO NOMEADO DEVIDAMENTE INTIMADO. INEXISTÊNCIA DE 

NULIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - Consoante o disposto 

no art. 392, II, do CPP, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do 

defensor constituído acerca da r. sentença condenatória. Precedentes. II - 

"No caso, a intimação frustrada do paciente, que respondeu solto, não 

implica ofensa ao devido processo legal ou à ampla defesa, porquanto 

intimada regularmente a defesa técnica. (HC 430.433/SP, Quinta Turma, 

Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 25/04/2018) Recurso ordinário desprovido. 

(STJ - RHC: 98594 SP 2018/0124419-1, Relator: Ministro FELIX FISCHER, 

Data de Julgamento: 12/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: 

DJe 20/06/2018) Desse modo, não há falar-se em nulidade por falta da 

certidão de intimação do acusado. III – Dispositivo Considerando a coisa 

julgada (fl. 251v), com fulcro no artigo 392, incisos II e III do Código de 

Processo Penal, expeça-se a guia de execução definitiva, 

encaminhando-a ao Juízo da 4ª Vara Criminal, desta comarca, com as 

devidas homenagens. Certifique-se o trânsito em julgado da sentença de 

fls. 198/232. Devidamente cumprida a sentença, arquivem-se com as 

cautelas de estilo. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 334787 Nr: 5603-30.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAITON ROBERTO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 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. 

(...) (...) (...) 3. Dispositivo. Declaro prescrito o direito do Estado em 

continuar a presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado CLAITON ROBERTO DE SOUZA, 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.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 652070 Nr: 1643-22.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VALDECI DE OLIVEIRA, Cpf: 

65079620153, Rg: 0907731-6, Filiação: Marina Francisca de Oliveira, data 

de nascimento: 08/10/1974, brasileiro(a), natural de Colorado do 

Oeste-RO, solteiro(a), pintor, Telefone (66) 99961-0948. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código: 652070Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fls. 59.Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, 

nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido o 

prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de Junho de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 04 de julho de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 665855 Nr: 14062-74.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON ALVES 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): WANDERSON ALVES DA SILVA, Cpf: 

03461208108, Rg: 21473404, Filiação: Florinda Alves da Silva, data de 

nascimento: 25/11/1988, brasileiro(a), natural de Primavera do Leste-MT, 

solteiro(a), comerciante, Telefone (66)99614-2534. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Código: 665855Vistos etc.Defiro o requerimento ministerial de 

fls. 94.Com efeito, proceda-se à realização da citação do réu por edital, 

nos moldes do Artigo 361 do Código de Processo Penal.Após, decorrido o 

prazo para a citação, retornem-me os autos conclusos.Às providências. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 28 de Junho de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 04 de julho de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 636491 Nr: 7491-58.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIOSVALDO FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALÉRIA PEREIRA DE SOUZA, Filiação: 

Maria Edna de Souza e Valmir Pereira de Carvalho, data de nascimento: 

19/01/1981, brasileiro(a), natural de Poxoréo-MT, convivente, serviços 

gerais. 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: ISTO POSTO, em consonância com as alegações finais das 

partes, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do acusado ERIOSVALDO FRANCISCO 

DA SILVA, devidamente qualificado nos autos e, por consequência, 

decreto a sua ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso 
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VII, do Código de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das 

custas processuais, diante da presente sentença absolutória.Intime-se a 

vítima (por edital), do conteúdo da presente sentença, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se o acusado e seu defensor(a) 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 do acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 12 de Junho de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Marcelo Souza de 

Andrade, digitei.

Rondonópolis, 04 de julho de 2018

Eliane de Fátima Kehrwald Nunes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 677111 Nr: 8855-60.2018.811.0064

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBENS CREI VALERIANO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT

 Código: 677111

Vistos etc.

 Considerando que o indiciado demonstrou a impossibilidade da emissão 

da guia para pagamento de fiança (fls. 37), DETERMINO a imediata 

colocação do autuado em liberdade, contudo, FIXO o prazo de 48 

(quarenta e oito) para pagamento da fiança, sob pena de revogação da 

liberdade.

 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.: 621397 Nr: 4517-82.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO ANTONIO GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Andréia Batista - 

OAB:18.808

 Código: 621397

Vistos etc.

 Considerando a convocação desta Magistrada para participar de reunião 

na Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica 

- CEMULHER, junto ao Egrégio ao Tribunal de justiça, vinculada a 

jurisdição, redesigno para o dia 22/08/2018, às 15h30min.

Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 648612 Nr: 8953-16.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVÉRIO CASTRO E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juscelino Barreto Monteiro - 

OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - OAB:MT-18839/O

 Código: 648612

Vistos etc.

 Considerando a convocação desta Magistrada para participar de reunião 

na Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica 

- CEMULHER, junto ao Egrégio ao Tribunal de justiça, vinculada a 

jurisdição, redesigno para o dia 22/08/2018, às 16h30min.

Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 633207 Nr: 4848-30.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIDIMAR DAMAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO JOSÉ CANEVAZZI DA 

SILVA - OAB:23244/O, SHIRLEI MESQUITA SANDIM - OAB:5.257

 Código: 633207

Vistos etc.

 Considerando a convocação desta Magistrada para participar de reunião 

na Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica 

- CEMULHER, junto ao Egrégio ao Tribunal de justiça, vinculada a 

jurisdição, redesigno para o dia 22/08/2018, às 17h10min.

Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 24 de Julho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 631720 Nr: 3796-96.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIAGO JUNIOR ARAUJO CIRINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL 

- 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: 3796-96.2015.811.0064 – Código 631720

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Tiago Júnior Araújo Cirino

Data e horário: terça-feira, 24 de julho de 2018, 16h08min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: Augusto Cesar Fuzaro

 Advogado: Guilherme Berbert Cruvinel

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Augusto Cesar Fuzaro, o advogado e o 
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acusado.

O advogado Guilherme Berbert Cruvinel pugnou por prazo para juntada do 

substabelecimento.

 As partes pugnaram pela conversão dos debates em memorias.

 Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência de oitiva da testemunha 

Dhefferson Costa Gomes, ante o teor da cota ministerial de fls. 102.

Ademais, fixo o prazo de 05 (cinco) dias para a juntada do 

substabelecimento, ante o teor do requerimento do advogado Guilherme 

Berbert Cruvinel.

Por fim, dou por encerrada a presente instrução processual, nos termos 

do que dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto 

os debates orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias 

às partes.

 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

Guilherme Berbert Cruvinel

 Advogado

Tiago Júnior Araújo Cirino

Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 654308 Nr: 3868-15.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN - 

OAB:16715/A/MT

 Código 654308

Vistos em correição.

 Considerando o teor da cota ministerial de fls. 29, designo audiência de 

retratação para o dia 27/11/2017, às 14h20min.

Notifiquem-se.

 Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de agosto de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660312 Nr: 9258-63.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DE SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Código 660312

Vistos em correição.

Defiro a cota ministerial de fls. 51.

 Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Rondonópolis, 14 de agosto de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 654308 Nr: 3868-15.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN - 

OAB:16715/A/MT

 Vistos etc.

Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, por seu digno Promotor de 

Justiça.

 As providências. Cumpra-se.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 660312 Nr: 9258-63.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR DE SOUZA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antônio Silveira Guimarães 

Júnior - OAB:OAB/MT15.694, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARÃES - OAB:3.402-B

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigos 41 e 395, este contrario sensu, ambos do Código de 

Processo Penal), eis que, analisando-se o IP, extrai-se que há prova da 

existência do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra 

o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 22 de Março de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 654308 Nr: 3868-15.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN - 

OAB:16715/A/MT

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verificam-se presentes os requisitos formais e 

materiais (Artigos 41 e 395, este contrario sensu, ambos do Código de 

Processo Penal), eis que, analisando-se o IP, extrai-se que há prova da 

existência do delito (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra 

o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 
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competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer em resposta à acusação, por escrito, 

no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, do Código de 

Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 

7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, § 2º, do Código de 

Processo Penal.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se, ainda, ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 06 de Abril de 2018.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 654308 Nr: 3868-15.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FARIA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLAVO CLAUDIO LUVIAN - 

OAB:16715/A/MT

 Código: 654308

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 99.

Com efeito, proceda-se à realização de nova diligência visando a citação 

do denunciado em razão de sua aparente ausência momentânea.

Outrossim, em havendo necessidade, o Sr. Meirinho deverá proceder a 

citação do réu nos termos do disposto no Artigo 362 do Código de 

Processo Penal.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 05 de Junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1001271-72.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO EMIR LAUXEN (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA VANDERLEI POMMER SENN OAB - MT0014810A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da advogada da parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) 

dias especificar as provas que pretende produzir além das já constantes 

dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de indeferimento e/ou 

preclusão ou diga se pretende o julgamento antecipado; e, na mesma 

oportunidade, manifeste se tem interesse na realização da audiência de 

conciliação.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006434-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARRERO COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUELI FERNANDA DE FARIAS TEIXEIRA OAB - MT0012623A 

(ADVOGADO)

ALEX ALVES DE SA OAB - MT24654/O (ADVOGADO)

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

RENATO FRAGA COSTA OAB - MT0012297S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO MICELI FILHO OAB - RJ0048237A (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do(s) advogado(s) da(s) parte(s) para, no prazo de 05 

(cinco) dias, especificarem as provas que pretendem produzir além das já 

constantes dos autos, justificando sua pertinência e relevância, sob pena 

de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005921-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ANTUNES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACSON MARCELO NERVO OAB - MT12.883 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA REIS (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) referente à 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-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1007313-74.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAVID ANTUNES DAVID OAB - MG84928 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO APARECIDO BARBOSA FILHO (RÉU)

BEATRIZ LUCCHESI MATTOSINHO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO MORELI OAB - PR0013052A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009930-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA CAPELARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LUIZ KAISER OAB - MT0016254A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

NILZA DE MOURA SOLER CARLOTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIO APARECIDO DE SOUZA OAB - PR82167 (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO dos advogados das partes para, no prazo de 10 (dez) dias, 

especificarem as provas a produzir, indicando-as com objetividade e 

justificando a sua pertinência ou requerendo o julgamento antecipado da 

lide.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 215736 Nr: 15495-71.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE SOUZA 

MACHIAVELLI - OAB:19727-0MT, WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. (...). Isto posto, equacionada a causa de forma amistosa e 

definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, quitada a 

obrigação, impositiva a extinção da execução, pois exaurido o seu mérito. 

Desse modo, nos termos dos arts. 924, inciso III, e 925 do Código de 

Processo Civil, julgo e declaro extinta a execução em pauta. Custas e 

despesas processuais por conta da parte executada, conforme pactuado. 

Por fim, cada um responde pelos honorários de seus patronos, eis que 

não dispuseram no acordo. 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."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 118907 Nr: 11198-94.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARINA FRANCIELI DAVID CALÇADOS - ME - 

KALCE MAIS CALÇADOS, KARINA FRANCIELI DAVID

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Pedido de penhora de dinheiro em espécie, em depósito ou aplicação em 

instituição financeira, que DEFIRO, posto que obediente à gradação legal 

do art. 835, inciso I, do Código de Processo Civil, estando em primeiro lugar 

na ordem preferencial da Lei, não se olvidando que a execução é 

promovida em benefício da parte exequente, de modo menos oneroso para 

o executado (art. 805 do CPC), sendo que não sugere maior gravidade a 

penhora de dinheiro, que melhor atende os interesses em jogo e a 

efetividade da prestação jurisdicional.

Logo, PROCEDA-SE à pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema BACENJUD, em nome dos executados Karina Francieli 

David Calçados – ME – Kalce Mais Calçados, inscrito no CNPJ nº 

001.663.586/0001, e Karina Francieli David, inscrita no CPF nº 

004.996.859-97, até o limite do crédito em execução, na quantia de R$ 

55.699,80 (cinquenta e cinco mil seiscentos e noventa e nove reais e 

oitenta 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 os executados da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereçam impugnação no prazo de 15 dias, nos termos do art. 

525, do aludido Codex.

Caso os executados 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 Requerida

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 168697 Nr: 3684-85.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANI PIMENTA - COMÉRCIO ME, SILVANI 

PIMENTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA VCRISTINA 

VASCONCELOS BORGES MARTINS - OAB:13994-A/MT, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DIAS FERREIRA - 

OAB:9073-B/MT

 "Vistos etc. (...). 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 Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 186730 Nr: 7938-67.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PDDVL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. (...). 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.: 162024 Nr: 9714-73.2011.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOISÉS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÉSAR AUGUSTO MARTINS DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALLAN CARLOS SCHIMIDT - 

OAB:21958-O/MT, ORLANDO CESAR JULIO - OAB:10.004- A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11.543-B, RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:15884/MT

 "Vistos etc. (...). queio do bens, 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. Após, cumprida a diligência 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.: 247793 Nr: 16991-04.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: GERSON LUIS WERNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OBJETIVA AGRÍCOLA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO PACHECO DOS SANTOS - 

OAB:17601/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Pretensão de execução de título extrajudicial, c/c pedido acautelatório, 

proposta por Gerson Luís Werner em face de Objetiva Agrícola Ltda. 

ambos qualificados. (...). Isto posto, hei por bem converter a execução 

para entrega de coisa incerta em execução por quantia certa contra 

devedor solvente. Intime-se a parte executada, na pessoa de seu 

advogado, se tiver, ou pessoalmente, por mandado, para pagar o débito 

em 03 dias, a contar da intimação. Expeça-se mandado de intimação, 

penhora e avaliação. Vencido o prazo sem pagamento, defiro o pleito 

indicativo de bens imóveis a penhorar, por conta e risco da parte 

exequente. Por conseguinte, expeça-se mandado de penhora e imediata 

avaliação dos bens indicados, lavrando-os autos respectivos e 

intimando-se desde logo as partes de tais diligências, prosseguindo-se, no 

mais, com os demais atos de excussão, como oportunidade de 

adjudicação ou alienação na forma escolhida pela parte exequente. Se 

penhorados os bens imóveis indicados, sendo casada a parte executada, 

deverá também ser intimado seu cônjuge. O prazo para os embargos à 

execução será de 15 dias e correrá da juntada aos autos do mandado de 

intimação, podendo ser manejado independentemente de segurança do 

juízo. Expeça-se certidão de inteiro teor, conforme requerido pela parte 

exequente, para os fins colimados de averbação à margem das 

matrículas, visando publicidade e prevenção contra terceiros, devendo ser 

demonstrado nos autos o efetivo cumprimento em 15 dias. Promova a 

Senhora Gestora Judiciária as anotações no distribuidor e capa dos autos, 

convertendo a presente ação em execução por quantia certa. Intimem-se. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 220926 Nr: 237-84.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARCELO COPANSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:21.801, CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - OAB:11877, 

FLAVIANO BELINATI GARCIA PEREZ - OAB:24.102-B/PR, GILBERTO 

BORGES DA SILVA - OAB:58.647, PATRICIA PONTAROLI JANSEN - 

OAB:33.825 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Pretensão de busca e apreensão convertida em execução de 

título extrajudicial aviada por BV Financeira S/A. Crédito, Financiamento e 

Investimento (instituição financeira) em face de Jose Marcelo Copanski, 

ambos qualificados. (...). Isto posto, homologo a desistência da ação em 

atendimento às disposições do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Por conseguinte julgo extinto o processo, com fundamento 

no art. 485, inciso VIII, do mesmo Codex. Condeno a parte autora a pagar 

custas e despesas processuais. Sem condenação em honorários 

advocatícios, dada a inexistência de litigiosidade. 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."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 252791 Nr: 19719-18.2015.811.0015

 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: INACIO LUIZ SCHORR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA LIMA - 

OAB:18416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 "Vistos etc. Pretensão de cumprimento de sentença em ação coletiva que 

tramitou incialmente no Juizado Especial desta Comarca, sendo declinada 

a competência para o juízo comum às p. 103/104, distribuída a esta vara. 

(...). Com a remessa dos auto a este juízo, ai, sim, custas e despesas 

processuais passaram a ser exigidas. Tanto que é a razão única da 

extinção do processo posto que não foi preparada a causa, conforme 

retro expendido. Neste aspecto não foi promovida qualquer defesa nesta 

senda do juízo comum, descabendo falar então em verbas sucumbenciais 

atinentes a honorários advocatícios também.

 Isto posto, indefiro a petição a inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, incisos 

I e IV, do CPC. 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."

 Intimação da Parte Requerida

 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 

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: FABIO ROGERIO MARÇAL - 

OAB:MT/12.492-B

 "Vistos etc.Ação de obrigação de fazer, c/c exibição de documentos e 

indenização por danos materiais e morais, com pedido de tutela antecipada 

par transferir de plano a propriedade do bem, proposta por Marcelo 

Marcos Zocante em face de Maria Inácia de Rezende Chaves e Daniel 

Pereira da Silva, todos qualificados. (...). 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. ) 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. (...)."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 252791 Nr: 19719-18.2015.811.0015

 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: INACIO LUIZ SCHORR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FERREIRA LIMA - 

OAB:18416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123/PR

 Isto posto, indefiro a petição a inicial e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do art. 330, inciso IV, c/c art. 485, incisos 

I e IV, do CPC. 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 331993 Nr: 10781-29.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE JOÃO FACCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO TECNICO DE PRESTACÃO DE 

SERVIÇOS, MARIO BRANDÃO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LEITE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MS 3.551, LUCIANO DA SILVA BORGES - OAB:OAB/MS 

10.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cumpra-se a deprecata, servindo-se de sua cópia como mandado.

Após, à origem, com as anotações e baixas devidas, consignando nossos 

cumprimentos.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 319682 Nr: 2850-72.2018.811.0015

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE DAS DORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que, em cumprimento a r.decisão de fls. 16, encaminhei os 

autos ao Cartório Distribuidor para desmaterialização do feito e posterior 

distribuição no PJE. Certifico ainda, que os autos foram distribuídos no 

sistema eletrônico em 20/07/2018 sob o nº 1007223-32.2018.8.11.0015, 

nos termos da certidão às fls. 19. Assim, encaminho o feito distribuído pelo 

sistem apolo para baixa e encerramento. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 319682 Nr: 2850-72.2018.811.0015

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANE DAS DORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO LUIZ HUCK - 

OAB:5651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 "Vistos etc. Pesquisado no PJe, sobreveio descoberta da sentença no 

processo n.º 1001008-40.8.11.0015 a tratar do presente caso, da 5º vara 

cível desta comarca para onde o feito inicialmente, dentro do PJe, foi 

distribuído. A r. sentença determinou a materialização dos autos e sua 

redistribuição a Diretoria do Foro entendendo que lá deveria ser 

processado a restauração e suprimento do registro civil. No entanto 

apesar de materializado o feito, terminou sendo distribuído a esta Primeira 

Vara. Apenas os procedimentos de registro tardio de nascimento e óbito 

têm curso na diretoria do forum. As demais matérias de registros públicos, 

como esta vertente, são de competência do juízo comum, razão pela qual, 

sem embargos da r. decisão do nobre colega, o feito deveria sim ser 

distribuído a um dos juízos comum. (...). Com o advento da Lei 

Complementar nº. 281, de 27 de setembro de 2007, que deu nova redação 

ao art. 52 do COJE, pôs-se fim à distinção antes existente entre a 

competência do Juiz Diretor do Foro da Capital e a dos demais Juízes 

Diretores do Estado, conferindo a qualquer Juiz de Direito no exercício da 

Direção do Foro a competência para resolver as dúvidas suscitadas pelos 

servidores da Justiça, nas matérias referentes às suas atribuições, e tudo 

quanto disser respeito aos serviços dos registros públicos.Tem-se, assim, 

que, enquanto os pedidos de restauração, suprimento, retificação, 

nulidade e cancelamento de registros públicos são da competência dos 

respectivos juízos cíveis, por força do disposto no art. 51, VI, do COJE, as 

dúvidas suscitadas e os demais assuntos relacionados aos serviços dos 

registros públicos devem ser processados e julgados pelo Juiz Diretor do 

Foro, face ao comando do art. 52, XXXIV, do COJE. Logo, determino que 

seja desmaterializado o feito, juntando a mencionada sentença e sua 

d is t r ibu ição  no  PJe,  v indo  imed ia tamente  conc lusos . 

Intimem-se.Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 160175 Nr: 7531-32.2011.811.0015

 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: JAMES CAVALCANTE DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CARDI FILHO - 

OAB:OAB/MT 3.584 -A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A

 Intime-se o advogado da parte autora para, querendo, manifestar acerca 

da certidão do cartório distribuidor às fls. 75, a qual fora dada a baixa da 

anotação relativa as custas processuais, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 331993 Nr: 10781-29.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE JOÃO FACCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRO TECNICO DE PRESTACÃO DE 

SERVIÇOS, MARIO BRANDÃO GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LEITE ARAÚJO - 

OAB:OAB/MS 3.551, LUCIANO DA SILVA BORGES - OAB:OAB/MS 

10.332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o advogado da parte requerente para encaminhar, no prazo 

legal, o comprovante do recolhimento das custas processuais para 

distribuição da Carta Precatória, e para providenciar o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento da mesma.

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007113-33.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GO AGRO FERTILIZANTES COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO PACHECO DOS SANTOS OAB - MT0017601A-A (ADVOGADO)

GERSON LUIS WERNER OAB - MT6298/A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA REGINA BERTE DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007113-33.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a parte exequente, por meio 

de seus advogados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove 

nos autos o recolhimento das custas processuais e taxa judiciária, nos 

moldes do art. 290, CPC e art. 456, CNGC/TJMT, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito, sem resolução de mérito. 

2. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de julho de 2018. Cleber 

Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 125948 Nr: 5162-02.2010.811.0015

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 375 de 487



 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDREA ALVES BEDENDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOYOTA VIA JAPAN LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE AMORIM REIS - 

OAB:12931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIRDRE A. SERRA 

FERNANDES - OAB:/MS 12.463, GUSTAVO FEITOSA BELTRÃO - 

OAB:12491/MS, LEONARDO FONSECA ARAUJO - OAB:MS-11.779, 

THIAGO MACHADO GRILO - OAB:MS-12.212

 Vistos em correição permanente,

1. Defiro o pedido formulado pelas partes às fls. 515/516, e, por 

consequência, determino a expedição de ofício ao DETRAN/MT para que, 

no prazo de 30 (trinta) dias, promova a baixa do gravame existente sobre 

o veículo marca Toyota, modelo Hilux SW4 4x4 3.0 TB Diesel, ano/modelo 

2007/2007, chassi 8AJYZ59G373015332 e RENAVAM 00917794494, que 

foi inserido pelo Banco Toyota do Brasil S/A.

2. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 211286 Nr: 11982-95.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIO PRIETO FERNANDES NETO, KATIA KLERY 

MONTEIRO DIAS PRIETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANTÔNIO MARTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH - OAB:MT/ 

13.851, MARCELO SEGURA - OAB:MT/4.722 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO PAULO AVANSINI 

CARNELOS - OAB:MT 10.924

 Certifico nos termos do artigo Art. 796 parágrafo único da CNGC/MT que o 

recurso de apelação de fls105/118 foi interposto no prazo legal 

devidamente acompanhado do preparo. Ante o exposto, encaminho os 

autos ao setor de expedição de matéria de imprensa afim de intimar o 

advogado da parte autora para, querendo, contrarrazoar no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 199458 Nr: 2184-13.2014.811.0015

 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: MATRINCHÃ TRANSMISSORA DE ENERGIA (TP NORTE) 

S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAMAR CRESTANI, RACHEL FATIMA 

GUIMENEZ CRESTANI, LEONARDO CRESTANI, MARIA HELENA CHILANTE 

CRESTANI, HERMES PERICIN CRESTANI, NEODIR LENZ, MARTA DO 

PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA COLI PEDREIRA 

VIANNA - OAB:82.780 OAB/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico, autorizada pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e Provimento 

056/07–CGJ/MT, que INTIMO o (a) advogado da parte autora a 

manifestar-se quanto a certidão negativa de citação (fls. 234 verso). 

Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 214215 Nr: 14351-62.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, 

RODRIGO DE FREITAS SARTORI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifico que o pedido de reiteração da penhora 

“online” (fl. 81) merece acolhimento, uma vez que o artigo 835 do Código 

de Processo Civil, indica preferencialmente o dinheiro para fins de 

penhora.

2. Ademais, vislumbra-se que o lapso temporal decorrido desde as 

diligências realizadas junto ao Sistema Bancejud (fls. 66/67), qual seja, 

30.09.2015, se mostra razoável para que seja realizada nova tentativa de 

constrição de ativos financeiros. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - BACENJUD - REITERAÇÃO DO 

PEDIDO - POSSIBILIDADE. 1. É possível a reiteração do pedido de penhora 

via BACENJUD, ante os resultados anteriores infrutíferos, desde que 

observado o princípio da razoabilidade. Precedentes. 2. Recurso especial 

provido. (STJ - REsp: 1328067 RS 2012/0120242-4, Relator: Ministra 

ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 11/04/2013, T2 - SEGUNDA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2013).

3. Posto isso, DEFIRO o pedido de penhora “online” via Sistema 

BACENJUD.

4. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até 

que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação 

encaminhada por este Juízo.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 125034 Nr: 4247-50.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALUISIO PEREIRA DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDUARDO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO JUTHS RISSATO - 

OAB:5147-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO AURÉLIO FAGUNDES - 

OAB:MT / 8881-A

 Vistos em correição permanente.

1. Compulsando os autos, verifico que o pedido de penhora “online” (fls. 

239/241) merece acolhimento, uma vez que o artigo 835 do Código de 

Processo Civil, indica preferencialmente o dinheiro para fins de penhora. 

Neste sentido:

AGRAVO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DEFERIMENTO DA PENHORA 

ON-LINE - ORDEM DE BLOQUEIO AO SISTEMA BACENJUD - PRÉVIA 

INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO - 

DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. Demonstrada a intimação do 

devedor para cumprimento voluntário da obrigação, no prazo de 15 dias, 

cujo pagamento não fora efetuado, mostra-se correto o deferimento da 

penhora on-line e determinação para expedição da ordem de bloqueio ao 

Sistema Bacenjud. (AI 155593/2013, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/04/2014, Publicado no DJE 

07/04/2014).

2. Posto isso, DEFIRO o pedido de penhora “online” via Sistema 

BACENJUD.

3. Por conseguinte, determino que o processo permaneça em gabinete até 

que seja respondida pelas instituições bancárias a solicitação 

encaminhada por este Juízo.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 83597 Nr: 1080-30.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDO PAIVA DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON AMERICO ABEGG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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: PAULO SERGIO MATIAS 

PATRUNI - OAB:4360-B/MT, Renato César Ferreira Nascimento - 

OAB:5151-A

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do CPC e artigo 

1.205 da CNGC-MT, que INTIMO a parte autora a manifestar-se quanto aos 

comprovantes de pagamento de fls. 163/175. Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado
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 Cod. Proc.: 172836 Nr: 7844-56.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO SERGIO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLKSWAGEN DO BRASIL S/A, AUTOMOTO 

AUTOMÓVIES E MOTOS DO AMAPÁ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE CARLOS GOBBATO - 

OAB:MT/12.646, BRUNO ROBALINHO ESTEVAM MORETTI - OAB:13.539 

MT, ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - OAB:MT/4.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIO NOVAES 

CAVALCANTI - OAB:90.604/SP, QUELI FERNANDA DE FARIAS 

TEIXEIRA - OAB:12623/MT, RICARDO GONÇALVES SANTOS - 

OAB:421-A OAB/AP

 Diante disso, não conheço dos Embargos de Declaração opostos pelo 

embargante em 25.8.2017 (fls. 491/496), mantendo a decisão em todos os 

seus termos, determinando seu cumprimento integral, sobretudo ao 

embargante, em 05 (cinco) dias, comprovar a devolução do veículo 

defeituoso à executada, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais). Cuidando-se de embargos manifestamente 

protelatórios, com fundamento no artigo 1.026, § 2º, do CPC, condeno o 

embargante ao pagamento de multa em favor da embargada, no percentual 

de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.Cumpra-se e 

intimem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006842-24.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTO SHNEIDER (EXECUTADO)

TARCISIO SCHNEIDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1006842-24.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item 4.1. da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 25 de julho de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007111-63.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BERTI PECAS E SERVICOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON SILVA BENTO OAB - MT0018153A (ADVOGADO)

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN WUTZKE (EXECUTADO)

SIGUARDO WUTZKE (EXECUTADO)

JEFFERSON WUTZKE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1007111-63.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item 4.1. da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 25 de julho de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002342-80.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

COLONIZADORA SINOP S A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONE BESOLD OAB - MT0017545A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSDETH APARECIDO COSTA (EXECUTADO)

VALDIR DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1002342-80.2016.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item 4.1. da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 25 de julho de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004694-40.2018.8.11.0015

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:

ADRIANO BATISTA FARIAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004694-40.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item 4.1. da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 25 de julho de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001254-36.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLANEJE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ODALGIR SGARBI JUNIOR OAB - MT0011130A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RECH DALL ONDER (EXECUTADO)

CARLA CAROLINE PIRES JACOME DALL ONDER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1001254-36.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Recebo a emenda à inicial (Id. 

11909279). Destarte, consigno que procedi a retificação da D.R.A. no 

tocante ao valor da causa. 2. Cite-se a parte executada para, no prazo de 

03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, sob 

pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item 4.1. da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. Cumpra-se, 
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expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 25 de julho de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004748-06.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

D.R.F COMERCIAL AGRICOLA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE CARLOS SCHUSTER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1004748-06.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item 4.1. da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 25 de julho de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003030-71.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES DEMARCHI DA SILVA OAB - MT24131/O-O (ADVOGADO)

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO)

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A (ADVOGADO)

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B (ADVOGADO)

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 (ADVOGADO)

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT0013699A (ADVOGADO)

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT0010924A (ADVOGADO)

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT0020974A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NOELI MARIA FEIX DAL BEM (EXECUTADO)

VALDIR PEDRO DAL BEM (EXECUTADO)

KARINA MARTINELLO (EXECUTADO)

TIAGO DAL BEM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE SINOP Número do Processo: 1003030-71.2018.8.11.0015 

Vistos em correição permanente. 1. Cite-se a parte executada para, no 

prazo de 03 (três) dias, efetuar o pagamento da dívida atualizada, dos 

juros moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios, 

sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos bastem para o 

pagamento da dívida atualizada, dos juros moratórios, das custas 

processuais e dos honorários advocatícios (art. 829 c/c art. 831 do 

Código de Processo Civil). 2.1. No caso de não pagamento da dívida 

atualizada pela parte executada no prazo de 03 (três) dias, fixo os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida 

atualizada (art. 827, “caput”, do Código de Processo Civil). 2.2. No caso de 

pagamento da dívida atualizada pela parte executada no prazo de 03 

(três) dias, fixo os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre 

o valor da dívida atualizada (art. 827, § 1º, do Código de Processo Civil). 3. 

Não paga a dívida atualizada, os juros moratórios, as custas processuais 

e os honorários advocatícios no prazo de 03 (três) dias, deverá o(a) Sr.

(a). Oficial(a) de Justiça proceder à penhora e a avaliação de tantos bens 

quantos bastem para o pagamento da dívida atualizada, dos juros 

moratórios, das custas processuais e dos honorários advocatícios (art. 

829, § 1º, do Código de Processo Civil). 4. Se o(a) Oficial(a) de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá o(a) mesmo(a) arrestar da parte 

executada tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

procedendo-se nos termos fixados pelo art. 830, §§ 1º a 3º, do Código de 

Processo Civil. 5. Realizada a penhora, intime-se pessoalmente a parte 

executada da penhora, caso não tenha advogado constituído nos autos, 

ou intime-se por meio eletrônico ou por publicação no Diário da Justiça 

Eletrônico o(a) advogado(a) da parte executada da penhora, caso tenha 

advogado(a) constituído(a) nos autos (art. 841, “caput”, e §§ 1º e 2º, c/c 

art. 270, “caput”, e art. 272, “caput”, do Código de Processo Civil). 5.1. 

Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, e sendo 

a parte executada pessoa física e casada, intime-se também o(a) cônjuge 

da parte executada, nos termos fixados pelo item 4.1. da presente decisão 

interlocutória (art. 842 do Código de Processo Civil). 6. No ato de intimação 

da parte executada da penhora, cientifique-se o mesmo que poderá, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, no prazo de 15 

(quinze) dias, se opor à execução por meio de embargos à execução (art. 

914 c/c art. 915 do Código de Processo Civil). 7. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sinop/MT, 25 de julho de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001687-11.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MOREIRA DA SILVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO NICOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001687-11.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. Considerando que houve a restituição da custas 

e taxas à parte exequente (ID. 10817003), estando o presente feito sem 

preparo, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, determino o 

CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO e o respectivo arquivamento do feito, 

observadas as formalidades legais. 2. Sem custas. Sem condenação em 

honorários. 3. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de julho de 2018. Cleber 
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Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005638-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN FERREIRA GRIPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005638-42.2018.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 

14108519). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 25 de julho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003046-93.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE ROMERO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003046-93.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 5477021). 

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 25 de julho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001537-30.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER DE FREITAS COTRIM - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELOISE ALVES PEREIRA OAB - MT0020461A (ADVOGADO)

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO OAB - MT0021479A (ADVOGADO)

JULIO APARECIDO DA SILVA OAB - MT0022094A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001537-30.2016.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO pelo 

Decreto-Lei nº 911/69, ajuizada por Bradesco Administradora de 

Consórcios Ltda., em face de Cleber de Freitas Cotrim, alegando, em 

síntese, que a parte ré integra grupo/cota de consórcio n. 8931/139, 

administrado pela autora e, por força de contemplação, adquiriu o veículo 

Volkswagen Fox 1.6, ano/modelo 2014/2014, de cor branca, placa 

QBH0666, Chassi 9BWAB45Z2E4157273, assinando o respectivo contrato 

de alienação fiduciária. Porém, o réu não cumpriu com as obrigações 

pactuadas, tornando-se inadimplente a partir da parcela com vencimento 

em 11.07.2016, incorrendo em mora. Aduz que o débito atualizado até a 

data de propositura da ação perfaz o total de R$ 14.821,22 (quatorze mil 

oitocentos e vinte e um reais e vinte e dois centavos). Assim, pugnou, 

liminarmente, pela busca e apreensão do bem e, ao final, pela 

consolidação da posse. Com a inicial, foram apresentados os devidos 

documentos. Determinada a complementação da inicial (ID. 4300093), a 

parte autora juntou a guia das custas e taxa (ID. 4531537 e seguintes), 

bem como reiterou os termos da petição inicial (ID. 6123022 e 9803565). 

Deferida a liminar (ID. 13954962), após o seu cumprimento (ID. 14154183 e 

ID. 14154379), a parte requerida compareceu aos autos informando a 

purgação da mora e requerendo a restituição do bem (ID. 14243190). 

Juntou aos autos instrumento procuratório e comprovante de depósito 

judicial no valor de R$ 16.914,57 [dezesseis mil novecentos e quatorze 

reais e cinquenta e sete centavos] (ID. 14243216, 14243229, 14243237). É 

O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, cumpre anotar que o 

feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do inciso I, artigo 355, 

do Novo Código de Processo Civil, uma vez que se trata de matéria 

unicamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras 

provas além das constantes nos autos. Trata-se o presente feito de ação 

de busca e apreensão prevista no Decreto Lei n.º 911/90, proposta por 

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. No caso dos autos 

vislumbra-se que após a concessão de liminar para busca e apreensão do 

veículo, a parte ré informou a purgação da mora comprovando o 

consequente pagamento do valor apontado na inicial para fins de 

purgação, no valor de R$ 16.914,57 (dezesseis mil novecentos e quatorze 

reais e cinquenta e sete centavos). O referido pagamento foi depositado 

judicialmente (ID. 14243229). Portanto, diante da purgação da mora 

realizada pela parte ré e não tendo ela se oposto aos pedidos iniciais, 

deixando de apresentar contestação nos autos, tenho que restou 

retratada a hipótese de reconhecimento jurídico do pedido (art. 487, inciso 

III, alínea “a”, do NCPC), impondo-se a extinção do feito. A propósito: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO FEITO 

COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC/2015 - PURGAÇÃO DA MORA - 

PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO - COMPROVADO - 

MANTIDA A SENTENÇA EXTINTIVA SOB OUTRO FUNDAMENTO - 

EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO PELO RECONHECIMENTO DO 

PEDIDO - RECURSO DESPROVIDO. Purgada a mora, mediante a 

comprovação do pagamento da integralidade da dívida pendente (parcelas 

vencidas e vincendas), não há saldo remanescente a ser complementado. 

Logo, mantém-se a extinção da ação, no entanto, sob outro fundamento, 

de extinção, com resolução do mérito, pelo reconhecimento do pedido, nos 

termos do art. 487 do CPC. (TJMT - APL: 00024105320168110013 

162416/2016, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de 

Julgamento: 14/12/2016, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

16/12/2016). Ante o exposto, declaro extinta a presente ação de busca e 

apreensão, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “a”, do Código 

de Processo Civil, e em atenção ao princípio da causalidade, condeno a 

parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como 

honorários advocatícios, os quais fixo no importe 10% (dez por cento) 

sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Por 

conseguinte, torno sem efeito a medida liminar e, com fulcro no artigo 3º, § 

2º, do Decreto-lei n. 911/90, determino o imediato cumprimento do item “7” 

da decisão proferida no ID. 13954962 (restituição do bem). P.R.I.C. Com o 

trânsito em julgado, expeça-se alvará do valor depositado (ID. 14243229) 

em favor da parte autora, intimando-a para informar os dados para 

levantamento no prazo de 05 (cinco) dias. Após as providências 

necessárias, arquivem-se os autos, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 25 de julho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001318-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR JOSE WILLE (EXECUTADO)
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SALLY CRISTINE PINHEIRO WILLE & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

SALLY CRISTINE PINHEIRO WILLE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001318-80.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 4932854). 

2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 25 de julho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000818-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

DIEGO DA COSTA MARQUES OAB - MT0017154A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GONCALVES LINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000818-14.2017.8.11.0015. Vistos em 

correição permanente. 1. HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, a DESISTÊNCIA da ação formulada nos autos (Id. 4787531 e 

8113399). 2. Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. 3. Eventuais custas remanescentes, pela parte autora (CPC, art. 

90). Sem condenação em honorários advocatícios. 4. P.R.I.C. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Sinop/MT, 25 de julho de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001799-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ROBERTO VIEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO AMERICO VIEIRA OAB - MT0008726A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO NICOLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1001799-09.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: FABIO 

ROBERTO VIEIRA EXECUTADO: ALESSANDRO NICOLI Vistos, etc... 

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por Fábio Roberto 

Vieira em face de Alessandro Nicoli. Após a citação do Executado, as 

partes compareceram para informar que se compuseram amigavelmente, 

requerendo a homologação do acordo e a suspensão da ação, ID. 

12435265. Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, o acordo de ID. 12435265, e, consequentemente, suspendo 

o curso da execução pelo prazo concedido pelo Exequente para que o 

Executado cumpra voluntariamente a obrigação (05.07.2018). Por fim, 

considerando que o prazo concedido já se expirou, intime-se o Exequente 

para que se manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de o silêncio 

ser interpretado como adimplemento da dívida, com a consequente 

extinção da execução, nos termos do artigo 924, inciso III, do Código de 

Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003480-48.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

G SILVA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

VALDIR DA SILVA (EXECUTADO)

ROSA INES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003480-48.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO S.A. EXECUTADO: G SILVA TRANSPORTES LTDA - ME, 

VALDIR DA SILVA, ROSA INES DE SOUZA Vistos, etc... Expeça-se o 

competente alvará de levantamento da importância penhorada nestes 

autos, conforme requerido, ID. 12132196, intimando-se o exequente. 

Após, 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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012642-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA OAB - SP257198 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI CARLOS DE LIMA (EXECUTADO)

V. CARLOS DE LIMA E CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012642-67.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: V. CARLOS DE LIMA E CIA 

LTDA - EPP, VANDERLEI CARLOS DE LIMA Vistos, etc... Trata-se de 

execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Santander (Brasil) S/A 

em face de V. Carlos de Lima e Cia Ltda – Epp e Vanderlei Carlos de Lima. 

Antes da citação dos Executados, as partes compareceram para informar 

que se compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do 

acordo e a suspensão da ação, ID. 12958762. Sendo assim, homologo, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de ID. 

12958762, e, consequentemente, suspendo o curso da execução pelo 

prazo concedido pelo Exequente para que os Executados cumpram 

voluntariamente a obrigação. Expeça-se o competente alvará de 

levantamento da importância penhorada nestes autos, conforme 

requerido, ID. 12958743. Por fim, considerando que o prazo concedido já 

se expirou, intime-se o Exequente para que se manifeste, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de o silêncio ser interpretado como adimplemento 

da dívida, com a consequente extinção da execução, nos termos do artigo 

924, inciso III, do Código de Processo Civil. Com ou sem manifestação, 

façam-me os autos cls. para deliberação. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS 

MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1012809-84.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO OAB - PR48017 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANGELA LEMES MARTINS (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012809-84.2017.8.11.0015. AUTOR: LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA RÉU: ELIZANGELA LEMES MARTINS Vistos etc... 

Proceda a busca de endereço da Requerida através dos sistemas de 

informação disponíveis ao Poder Judiciário. Após, cumpra-se o despacho 

inicial nos endereços onde ainda não tenha havido diligências. Caso a 

diligência supra reste infrutífera, intime-se a Requerente para que requeira 

a citação por edital no prazo de cinco dias. Havendo o requerimento, 

cumpra-se o despacho inicial, por edital, este pelo prazo de 20 dias. 

Ultrapassado o prazo de 15 dias, e não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003182-56.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA COSTA SENA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO SAULO DA SILVA COLMATI OAB - MT0005424A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME (RÉU)

PAULO ROBERTO SAES RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1003182-56.2017.8.11.0015. AUTOR: SONIA COSTA 

SENA RÉU: IMOBILIARIA VIEIRA PRADO LTDA - ME, PAULO ROBERTO 

SAES RODRIGUES Vistos etc... Cite-se o requerido Paulo nos endereços 

obtidos através dos sistemas de informação disponíveis ao Poder 

Judiciário, para, querendo, contestar a ação no prazo de 15 dias. 

Restando infrutífera a diligência supra, defiro o pedido de citação por edital 

do Requerido Paulo, ID. 11054427, este com o prazo de 20 dias, para 

querendo contestar a ação. Não havendo manifestação, nomeio-lhe 

Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público que oficia nesta 

Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, 

ofereça defesa no prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus 

ulteriores termos. Observe-se a requerida Imobiliária o que dispõe o art. 

231, §1º do CPC. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 46546 Nr: 58-05.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE SORRISO - 

SICREDI CELEIRO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONERCIO GARCIA DE ANDRADE -ESPÓLIO, 

MARCELO GARCIA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT, JEAN CARLOS 

ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - 

OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELPÍDIO MORETTI ESTEVAM - 

OAB:MT/4.877-A, RODRIGO ROBALINNO ESTEVAM - OAB:8703

 Processo nº 58-05.2005

Vistos, etc...

 Diante da certidão de fls. 312, cumpra-se a decisão de fls. 308.

Intime-se.

 Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 209578 Nr: 10646-56.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DESIGN MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

LTDA - EPP, DENILSON FERRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, THIAGO REBELLATO ZORZETO - 

OAB:14338-A/MT

 Autos nº 10646-56.2014

Vistos, etc...

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do 

Bradesco S/A em face de Design Materiais para Construção Ltda – Epp e 

Denilson Ferro.

Entre um ato e outro, as partes compareceram para informar que se 

compuseram amigavelmente, requerendo a homologação do acordo e a 

suspensão da ação, fls. 145/148.

 Sendo assim, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o acordo de fls. 145/148, e, consequentemente, suspendo o curso da 

execução pelo prazo concedido pelo Exequente para que os Executados 

cumpram voluntariamente a obrigação.

Expeça-se o necessário, em especial, libere-se a restrição feita no 

sistema RENAJUD (fls. 130).

Havendo requerimento, expeça-se o competente alvará de levantamento 

da importância penhorada nestes autos, fls. 134.

Expirado o prazo concedido e não havendo manifestação, intime-se o 

Exequente para que informe se o acordo foi devidamente cumprido, sob 

pena de seu silêncio ser interpretado positivamente, com a consequente 

extinção do feito.

 Após, façam-me os autos cls. para deliberação.

 Intime-se.

Cumpra-se.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 121722 Nr: 882-85.2010.811.0015

 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: LUIZ ALVES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S.A, NOKIA DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:17826-A/MT, GUSTAVO PINHAO COELHO - OAB:RJ/128.392, JOSE 

ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:513 OAB/DF

 (...) Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de obrigação de fazer e CONDENAR as Rés a 

substituírem o produto defeituoso por outro da mesma espécie e em 

perfeitas condições de uso, no prazo de 30 dias, sob pena de multa única 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), que servirá de prefixação das perdas e 

danos – devendo o Autor restituir o aparelho defeituoso as Rés, nos 

moldes expostos nos fundamentos desta sentença, no prazo de 30 dias, 

sob pena das requeridas se negarem a substituir o produto, ainda, 

CONDENO as Rés, a título de indenização por danos morais, ao pagamento 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos monetariamente, pelo INPC, a 

partir da prolação desta sentença até o efetivo pagamento, nos moldes da 

Súmula 362 do STJ, e juros de mora a partir da citação, por se tratar de 

relação contratual. CONDENO as Rés ao pagamento das custas e 

despesas processuais, além dos honorários advocatícios, que arbitro em 

20% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC. 

Em tempo, defiro o pedido de retificação do polo passivo feito pela Ré (fls. 

123), e determino as devidas retificações na Distribuição, Registro e 

Autuação, para fazer constar no polo passivo “TELEFÔNICA BRASIL S/A”. 

Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da parte 

interessada pelo prazo 15 dias, e, mantendo-se inerte, arquive-se (art. 

1.284 da CNGC), 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. P.R.I.C. Sinop, 24 de julho 

de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 382 de 487



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 101466 Nr: 8525-65.2008.811.0015

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE DE SOUZA THEODORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12406/A, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A/MT, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:OAB/MT 12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 Processo nº 8525-65.2008

Vistos, etc...

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Margarete de Souza 

Theodoro contra sentença de fls. 129/132, sustentando que a sentença 

combatida possui omissão, uma vez que “condenou a requerida ao 

pagamento de custas e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 

(mil reais), sem apreciar o pedido de justiça gratuita formulado nos autos”.

PASSO A DECIDIR.

Os Embargos de Declaração possuem restrito cabimento, pois se prestam 

apenas a retirar do julgado os vícios da omissão, obscuridade, 

contradição e corrigir erro material, conforme artigo 1.022, incisos I, II e II, 

do Código de Processo Civil.

 In casu, verifico que assiste razão a Embargante, uma vez que no 

decisum impugnado equivocadamente houve omissão com relação ao 

pedido de assistência judiciaria gratuita requerida pela Ré, de modo que 

dou provimento aos aclaratórios opostos a fim de sanar a omissão.

 Pelo exposto, acolho os embargos de declaração para fazer constar o 

seguinte provimento: “Indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita 

requerida pela Ré, eis que o pleito não foi instruído com qualquer 

documento hábil a comprovar sua situação financeira”.

 No mais, mantenho incólume o restante da sentença embargada.

P.R.I.C.

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 108180 Nr: 542-78.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILLER DA COSTA LARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO COLAÇO DA SILVEIRA 

- OAB:6752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:OAB/MT 13241

 (...) Dessa forma, e a mingua de outras provas, não restou caracterizado 

o nexo causal, ou seja, que do ato praticado pela requerida tenha causado 

danos ao autor, independentemente de culpa. Apenas uma única 

testemunha confirmou as ligações da empresa requerida, e neste caso, 

quando o consumidor pode e deve fazer prova do fato constitutivo do seu 

direito, não há que se falar em inversão do ônus da prova, além do que, 

não restou sequer verossímil suas alegações. Ora, no momento em que o 

autor disse que foi despedido em razão das ligações impertinentes no seu 

local de trabalho, mas não prova esse fato, passa a sua tese a ser 

duvidosa, para não dizer oportunista. Não é crível que a gerente do hotel 

não tomasse conhecimento das ligações e dos objetivos delas, e mais, 

não é razoável que ninguém hierarquicamente superior ao autor não 

viesse a ter conhecimento dessas ligações, ademais, é regra da empresa 

hoteleira que seus funcionários não atendam ligações externas, o que 

corrobora ainda mais que o autor não conseguiu demonstrar o nexo 

causal e os danos sofridos. Pelo exposto e tudo o mais que consta dos 

autos, julgo improcedente a ação, para condenar o autor nas custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em R$ 3.000,00 (três 

mil reais), ficando sua cobrança suspensa nos termos do art. 98, § 3º, do 

CPC. 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, 23 de julho de 2018. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005682-61.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

E1 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ORTEGA FERREIRA OAB - MT0018935A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAGNO AUGUSTO ALBACH (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005682-61.2018.8.11.0015. AUTOR: E1 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA RÉU: MAGNO AUGUSTO 

ALBACH VISTOS, ETC... E1 Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda 

ingressou com a presente ação de rescisão contratual c/c reintegração de 

posse contra Magno Augusto Albach. Segundo a autora, na qualidade de 

proprietária e possuidora do imóvel urbano denominado de lote 05, da 

quadra 08, com área de 396 m2, localizado no loteamento Jardim Dubai, em 

Sinop, vendeu o referido imóvel ao requerido em 2016, através de um 

contrato particular de compromisso de compra e venda, mediante o 

pagamento de uma entrada de R$ 5.821,20 e 180 parcelas mensais e 

sucessivas de R$ 1.006,54 cada. Que o requerido deixou de efetuar o 

pagamento das parcelas vencidas a partir de março de 2017, não 

obstante ter tomado posse no dia da efetivação do negócio. Esclarece que 

o requerido embora notificado pelo Cartório de Registro de Imóveis não se 

importou em purgar a mora no prazo que lhe fora concedido, 

permanecendo no imóvel de forma precária. Por essas razões ingressou 

com a presente Ação. É o relatório. DECIDO. Trata o presente feito de 

ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse. Como é sabido, a 

reintegração é consequência da procedência do pedido de rescisão. 

Todavia, dispõe o art. 300 do novo 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”. 

Compulsando os autos, verifico que a autora é proprietária do imóvel em 

questão e por exercer sobre este a posse, firmou com o requerido um 

contrato de compromisso de compra e venda, sendo que ele se obrigou a 

pagar à autora 180 parcelas, porém, pagou apenas as parcelas 02, 04, 

06, 07 e 08, estando em mora com as demais. Na cláusula 16ª do contrato, 

ficou estabelecido o pacto comissório, onde o atraso de três ou mais 

prestações implicaria na sua rescisão automática, ficando o comprador 

obrigado a restituir o imóvel. Notificado em data de 25.09.2017 para que 

efetuasse o pagamento das prestações atrasadas, o requerido 

permaneceu inerte, isto é, nem pagou e nem devolveu o imóvel, fato que 

revela a probabilidade do direito da autora, art. 300 do CPC. O perigo de 

dano resta consubstanciado no fato de que a inadimplência se arrasta 

desde 25.09.2017, portanto, há quase dez meses, o que evidencia que o 

requerido não possui condições financeiras de honrar o compromisso 

assumido, além do que, não há que se falar em adimplemento substancial, 

já que a doutrina e a jurisprudência entendem que para a sua 

caracterização é necessário no mínimo o pagamento de 85% do total das 

parcelas, o que nem de longe é o caso dos autos. A tutela antecipada, 

como requerida na inicial, não acarreta nenhum perigo de irreversibilidade, 

eis que o imóvel será entregue à requerente mediante termo de depósito, 

assumindo ela o encargo de fiel depositária até decisão final desta lide. 

Pelo exposto, uma vez presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do 

CPC, defiro o pedido de tutela de urgência para reintegrar a requerente na 

posse do imóvel descrito na inicial, mediante termo de depósito. Havendo 

resistência por parte do requerido, determino que se cumpra o competente 

mandado de reintegração de posse, mediante força policial, oficiando-se 

ao Comandante da Polícia Militar desta Comarca, o qual deverá agir com o 

rigor necessário ao efetivo cumprimento desta ordem, e com as cautelas 

de estilo, prendendo em flagrante aquele que resistir. Cite-se o requerido 

para integrar a relação processual. Designo audiência de conciliação para 

o dia 29/08/2018, às 14:00 horas, a qual será realizada na sala 40 ou 48 

do Fórum desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 383 de 487



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, os réus deverão 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

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1005366-48.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VETERINARIA AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP (AUTOR)

SANTA IZABEL AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Outros Interessados:

ITAU UNIBANCO S/A (TERCEIRO INTERESSADO)

MARCOS CALDAS MARTINS CHAGAS OAB - MG0056526A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005366-48.2018.8.11.0015. AUTOR: SANTA IZABEL 

AGROPASTORIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - EPP, VETERINARIA 

AGROBOI COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - EPP RÉU: ITAU UNIBANCO S/A VISTOS, ETC.... 

SANTA ISABEL AGROPASTORIL, COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA-EPP e 

VETERINÁRIA AGROBOI COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA - EPP, ingressam com o presente pedido de 

Recuperação Judicial, sob o argumento de que no momento em que 

houver uma crise financeira, é necessário que haja uma ação que proteja 

o empreendedor, a fim de que o mesmo possa equacionar seu passivo, 

proteger seus ativos, e continuar produzindo, sendo este o caso das 

requerentes. Informou que a empresa Santa Isabel teve início das 

atividades em 1998, no entanto, em 02.12.2011, foi assumida pelo sócio 

Antônio Marcos, e a empresa Luma Comércio de Produtos Agropecuários 

Ltda, representada pelos sócios Alex e Refael, entregaram a 

responsabilidade total da administração e controle financeiro, aplicação de 

recursos e investimentos da empresa Santa Isabel ao sócio Antônio 

Marcos. Que sempre atuou na indústria e comércio de rações, e que no 

auge a empresa chegou a ter 18 funcionários, e, atuando com vendas no 

atacado a empresa fornece diretamente os produtos, para toda a região 

norte do Estado e sudoeste do Estado do Pará. Esclarecem que 

vislumbrando a necessidade de comércio de produtos veterinários, 

produtos químicos de uso na agricultura, rações, adubo, etc., em janeiro 

de 2013, foi fundada a empresa de \veterinária Agroboi Comércio e 

Representação de Produtos Agropecuários Ltda, com o objetivo de 

atender o comércio varejista dos referidos produtos e rações produzidos 

pela empresa Santa Isabel, empregando 15 funcionários, com a finalidade 

de atender Sinop e toda região, possuindo um número de 8.625 clientes 

cadastrados, porém, nasceu em um período de crise financeira no Brasil, 

e, em 2014, com as dificuldades no mercado, as empresas começaram a 

sentir forte crise sobre o comércio, que foi agravada pelo aumento da 

concorrência. No mesmo ano os sócios Alex e Rafael se retiraram das 

empresas, sendo substituídos pela sócia Maria Nunes da Silva, que de 

imediato percebeu que o sócio Antônio Marcos passou a misturar os 

caixas das empresas e fazer movimentações financeiras entre elas sem 

controle algum, sendo que em 2016 foram descobertas diversas 

irregularidades na administração das empresas, tendo o sócio Antônio 

entregue as chaves e saldos dos caixas, se afastando das empresas. 

Assim, deram início a uma auditoria gerencial e contábil, que apurou que o 

sócio Antônio havia realizado diversos atos duvidosos e abusivos com o 

dinheiro das empresas no valor que chega a casa dos R$ 3.444.943,57. 

Diante da crise financeira e dos atos de improbidade do sócio Antônio, 

buscaram recursos financeiros junto as instituições financeiras no intuito 

de se manterem no mercado. Informam que nos últimos 12 meses se viram 

impossibilitadas de continuarem honrando os compromissos com as 

instituições financeiras, devido ao indevidamente que elas possuem, 

passando o Grupo Econômico a não mais conseguir adimplir seus 

fornecedores em dia, bancos e terceiros, a fim de se manterem no 

mercado. Que em data de 19.03.2018, foi protocolizada uma ação de 

dissolução parcial de sociedade e exclusão de sócio minoritário, em 

desfavor do sócio Antônio Marcos dos Reis, que tramita por esta 3ª Vara 

Cível, tendo obtido o deferimento da tutela antecipada, para afastar o sócio 

das empresas. Sustentam a possibilidade do litisconsorte ativo, já que 

possuem identidade de credores, de fornecedores, de administração 

simultânea entre os sócios, contabilidade centralizada em apenas um 

escritório, transação financeira entre elas e o controle financeiro unificado 

um uma das unidades das empresas requerentes. Possuem os mesmos 

sócios, estão localizadas no mesmo endereço, e atuam no mesmo ramo de 

atividade, atendendo o comércio varejista e atacado, que há entre elas 

confusão patrimonial. Requerem, ainda, a exclusão de seus nomes e dos 

sócios dos órgãos de proteção 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. 133473370 e 133473389. 

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$ 1.642.918,93), ou seja, em R$ 32.858,38. Para fins de 

remuneração do Sr. Administrador, determino o adiantamento de 60% 

sobre o total dos honorários, cujo montante de R$ 19.715,03, será pago 

em 10 parcelas mensais no valor de R$ 1.971,50 cada uma, iniciando-se 

no dia 10 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 
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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 

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. Por fim, e não menos importante, 

para que se cumpra o que determina o art. 51, VII, da LRE, determino que 

se utilize do sistema INFOJUD para constar dos autos a relação dos bens 

particulares do sócio Antônio Marcos dos Reis. Intime-se. Cumpra-se. 

Sinop, 25 de julho de 2018. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1007390-49.2018.8.11.0015. AUTOR: MARIA GELIA 

NONATO FREIRE RÉU: RENIFER MARQUES, ROSINEIDE SALGADEIRO 

MARQUES Vistos, etc... Considerando que a ação de nº 

1007085-65.2018.8.11.0015, que tramita perante 4ª Vara Cível foi 

distribuída antes desta, forçoso se faz a reunião dos autos, em razão da 

conexão existente entre as ações, uma vez que a referida ação possui 

como objeto o contrato discutido nos presentes autos. De acordo com o 

art. 58 do novo CPC, “a reunião das ações propostas em separado 

far-se-á no juízo prevento, onde serão decididas simultaneamente”, 

fixando a prevenção o primeiro processo registrado ou distribuído, art. 59 

do referido diploma. Pelo exposto, declino da competência em favor da 4ª 

Vara Cível desta Comarca, para onde a presente ação deve ser remetida 

e apensada ao processo nº 1007085-65.2018.8.11.0015. Proceda-se as 

baixas de estilo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 

MELLO JUIZ DE DIREITO

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)
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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 

BIOLOGICOS LTDA, MAURO CRISTOVAO LOCATELLI, BANCO DO BRASIL 

S.A, DONIZETE APARECIDO DE SOUZA Vistos, etc. Intimem-se as 

recuperandas para que cumpram o que determina o art. 51, VI da LRE, sob 

pena de indeferimento da petição inicial, tornando sem efeito o deferimento 

do processamento da recuperação judicial. Prazo de cinco dias. Intime-se. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1010572-77.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVONE SALETE CAMIANSKI (EMBARGANTE)

JOSE TUSKI CAMIANSKI (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DA AMAZONIA SA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1010572-77.2017.8.11.0015. EMBARGANTE: JOSE 

TUSKI CAMIANSKI, IVONE SALETE CAMIANSKI EMBARGADO: BANCO DA 

AMAZONIA SA Vistos, etc... Trata-se de Embargos de Declaração 

interposto pelo Banco Amazônia S/A contra sentença de ID. 10734096, 

sustentando que a sentença combatida possui omissão, uma vez que “não 

houve condenação dos embargantes ao pagamento das custas e 

honorários de sucumbência”. PASSO A DECIDIR. Os Embargos de 

Declaração possuem restrito cabimento, pois se prestam apenas a retirar 

do julgado os vícios da omissão, obscuridade, contradição e corrigir erro 

material, conforme artigo 1.022, incisos I, II e II, do Código de Processo 

Civil. In casu, verifico que assiste razão ao Embargante, uma vez que no 

decisum impugnado equivocadamente houve omissão quanto a 

condenação aos honorários sucumbenciais, de modo que dou provimento 

aos aclaratórios opostos a fim de sanar a omissão. Pelo exposto, acolho 

os embargos de declaração para fazer constar o seguinte provimento: 

“Pelo exposto, indefiro a inicial, julgando extinto o processo, sem 

resolução de mérito, o que faço, respectivamente, com fundamento nos 

artigos 321, parágrafo único, 485, I e 290 todos do Código de Processo 

Civil, e por via de consequência, cancelo a distribuição, e atento ao 

princípio da causalidade, condeno os Embargantes em honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos 

termos do art. 85, § 2º do CPC”.”. No mais, mantenho incólume o restante 

da sentença embargada. P.R.I.C. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz 

de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 266724 Nr: 7545-40.2016.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA BORIN LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DAS MADEIRAS SUZANO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL WINTER - OAB:11470/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente, a fim de que se manifeste, no 

prazo de 5 (cinco) dias, acerca da pesquisa de veículos registrados em 

nome da parte executada, realizada por meio do Sistema RENAJUD (fls. 

59/61), sob pena de extinção da execução.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 169475 Nr: 4490-23.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO KAISER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO FINASA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:OAB/MT 12410-A

 Intimação dos advogados das partes, para que se manifestem acerca do 

teor da Certidão do Contador Judicial de fl. 258, no prazo de 15 (quinze) 

dias, conforme determinado às fls. 253/255.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 206106 Nr: 7838-78.2014.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CERVEJARIA PETRÓPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CUIABANO CONVENIENCIAS LTDA -EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AXEVEDO 

JUNIOR - OAB:7.683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:OAB/MT 16.237, RAFAEL SILVA DO AMARAL - OAB:16388/0

 Intimação do advogado do exequente, para que informe nos autos o valor 

atualizado do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, a fim de que seja 

expedido mandado de penhora e avaliação de bens do executado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 208931 Nr: 10151-12.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. B. S. DA SILVA - ME, RENERS 

BASSALOBRE SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640/MS, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente, para que informe nos autos o 

endereço atualizado dos executados, a fim de que se proceda com a 

citação e intimação da parte, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção da execução, nos termos da decisão exarada às fls. 116/118.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 261970 Nr: 4843-24.2016.811.0015

 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: HFFC, PFCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOYCE CARLA MARZOLA DE 

ANDRADE HEEMANN - OAB:MT/8.723, RUI HEEMANN JUNIOR - 

OAB:15.236

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE ALVIM DA 

FONSECA - OAB:7010-MT, PAULO CELERINO ALVIM DA FONSECA - 

OAB:OAB/ 10629

 INTIMAÇÃO do advogado do requerido para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

proceder o pagamento do Preparo da Carta Precatória a ser enviada ao 

Juízo da Comarca de Colíder/MT, objetivando a oitiva das testemunhas 

arroladas pela parte. (Obs.: guias para o recolhimento estão disponíveis 

no site ), ficando consignado que a diligência do Oficial de Justiça deverá 
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ser recolhida no Juízo Deprecado, sob pena de incidir nas penalidades 

cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 126396 Nr: 5610-72.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOTO IDEAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREDI FÁCIL CODOPEL COMPRA CONJUNTA 

S/C LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL BATISTA DE AGUIAR - 

OAB:3537/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, compareça à Secretaria da 4ª Vara Cível, para retirar a Carta 

Precatória de Citação da parte executada e providenciar a sua distribuição 

junto ao Juízo da Comarca de Alta Floresta/MT, comprovando nos autos a 

distribuição, no prazo de 30 (trinta) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 225575 Nr: 3108-87.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANCARLOS SIGLINSKI HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Intimação dos advogados das partes acerca da data da perícia médica 

designada para o dia 17 de agosto de 2018, às 15h00min, na Gerência de 

Medicina Legal - POLITEC - Sinop/MT, devendo a parte autora comparecer 

portando os documentos obrigatórios informados no ofício à fl. 93.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 222817 Nr: 1330-82.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO DUGLAS THOMAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimação dos advogados das partes acerca da data da perícia médica 

designada para o dia 22 de agosto de 2018, às 15h00min, na Gerência de 

Medicina Legal - POLITEC - Sinop/MT, devendo a parte autora comparecer 

portando os documentos obrigatórios informados no ofício à fl. 146.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 233250 Nr: 7600-25.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANA GOMES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIOS 

DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Intimação dos advogados das partes acerca da data da perícia médica 

designada para o dia 31 de agosto de 2018, às 15h00min, na Gerência de 

Medicina Legal - POLITEC - Sinop/MT, devendo a parte autora comparecer 

portando os documentos obrigatórios informados no ofício à fl. 115.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 250447 Nr: 18536-12.2015.811.0015

 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: ALISSON GUTIERES DAGANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA SEVIGNANI 

CONSTANTINI - OAB:20.689-MT, FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON DA COSTA ARAÚJO 

FILHO - OAB:3.512/MS

 Intimação dos advogados das partes acerca da data da perícia médica 

designada para o dia 23 de agosto de 2018, às 15h00min, na Gerência de 

Medicina Legal - POLITEC - Sinop/MT, devendo a parte autora comparecer 

portando os documentos obrigatórios informados no ofício à fl. 106.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 225579 Nr: 3112-27.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA CRISTINA MANGONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimação dos advogados das partes acerca da data da perícia médica 

designada para o dia 29 de agosto de 2018, às 15h00min, na Gerência de 

Medicina Legal - POLITEC - Sinop/MT, devendo a parte autora comparecer 

portando os documentos obrigatórios informados no ofício à fl. 163.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 213418 Nr: 13739-27.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SENAI SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM 

INDUSTRIAL - DEPART. REG. DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON LUIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - 

OAB:9.020 OAB/MT, SEBASTIAO AUGUSTO CORRÊA DE MORAES - 

OAB:10.416-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado do exequente, para se manifestar acerca da 

pesquisa de veículos registrados em nome do executado, realizada por 

meio do Sistema RENAJUD (fl. 78), no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 185016 Nr: 6123-35.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:MT/12.090-A, SERGIO SCHULZE - OAB:16.807-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da exequente, a fim de que informe nos autos o 

endereço atualizado do executado, para que se proceda com a citação, 

tendo em vista que já houve tentativa frustrada de citação no endereço 

forneceido na inicial, conforme certidão da Oficiala de Justiça de fls. 35.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 269224 Nr: 9293-10.2016.811.0015
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHUEBERSON FABIO DE SOUSA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA ALVES DE LIMA - 

OAB:21726/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A

 Intimação dos advogados das partes acerca da data da perícia médica 

designada para o dia 17 de agosto de 2018, às 15h00min, na Gerência de 

Medicina Legal - POLITEC - Sinop/MT, devendo a parte autora comparecer 

portando os documentos obrigatórios informados no ofício à fl. 172.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 234373 Nr: 8341-65.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA CRISTINA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT, GABRIELA SEVIGNANI - OAB:OAB/MT.20.064

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA VERISSIMO 

GONÇALVES - OAB:8270 OAB/MS, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ - 

OAB:MT 8506 - A

 Intimação dos advogados das partes acerca da data da perícia médica 

designada para o dia 30 de agosto de 2018, às 15h00min, na Gerência de 

Medicina Legal - POLITEC - Sinop/MT, devendo a parte autora comparecer 

portando os documentos obrigatórios informados no ofício à fl. 88.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 229589 Nr: 5368-40.2015.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZINEIDE NUNES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO PAULO CONSTANTINI - 

OAB:13433-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Intimação dos advogados das partes acerca da data da perícia médica 

designada para o dia 28 de agosto de 2018, às 15h00min, na Gerência de 

Medicina Legal - POLITEC - Sinop/MT, devendo a parte autora comparecer 

portando os documentos obrigatórios informados no ofício à fl. 127.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 124421 Nr: 3634-30.2010.811.0015

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

Liquidação->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITEO ROMALDO ARTMANN, MARISA ARTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZILMA DE LIMA SILVA

 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: CECILIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/MT, DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - OAB:7367, 

PLINIO FRANCISCO BERGAMACHI JUNIOR - OAB:8384

 (...)À vista do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a liquidação 

de sentença, para o fim de fixar o montante que a requerida deve pagar 

os requerentes, referente ao valor de mercado imóvel, qual seja, R$ 

1.605.565,00 (um milhão, seiscentos e cinco mil, quinhentos e sessenta e 

cinco reais), que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC desde 

10/11/2016, quando foi elaborado o laudo de avaliação de fls. 616, e 

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), a partir da citação no 

processo de conhecimento, ocorrida em 07/07/2011 (fls. 82).No que 

concerne ao montante devido a titulo de reparação por danos morais, bem 

como honorários advocatícios sucumbenciais da fase de conhecimento, 

não há que se falar em liquidação, uma vez que tais valores foram 

arbitrados em quantia certa e, na fase de execução, basta a realização de 

simples cálculo aritmético, obedecendo aos critérios já fixados na 

sentença de piso e, em consonância com o V. acórdão proferido pela 

instância superior.Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo 10% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, devendo ser suportados na proporção de 

50% para cada parte. No ponto, apenas à titulo de esclarecimento, é 

cabível a condenação em honorários na fase de liquidação de sentença, 

desde que evidenciado o caráter litigioso com a instauração do 

procedimento. Nesse sentido(...) (STJ - AgInt no AREsp: 896730 SP 

2016/0086967-3, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de 

Julgamento: 22/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

04/06/2018)Transitada esta em julgado, aguarde-se o requerimento do 

cumprimento de sentença, que deve ser formulado em termos, conforme 

disposto no art igo 513 do CPC.Publique-se. Int imem-se. 

Cumpra-se.Sinop/MT, 24 de julho de 2018.GIOVANA PASQUAL DE MELLO 

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 332265 Nr: 10956-23.2018.811.0015

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIZA MARIA PIRES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVIDES FIDENCIO KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARVIN KRAUSPENHAR JUNIOR - 

OAB:9061-B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Primeiramente, retifique-se o polo passivo, passando a constar também o 

sócio, Elvis Antonio Klauk, conforme pedido de fls. 06.

Após, promova-se a citação dos sócios para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestarem-se acerca da instauração do incidente de 

desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do art. 135, do 

CPC.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 271205 Nr: 10568-91.2016.811.0015

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUDINEI CARLOS DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR BARROS DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:OAB/MT 14.070, ELISANGELA MARCARI - OAB:MT/10.297-B, 

GEAN FRANCESCO DOS REIS CORRÊA - OAB:19011

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 O requerente propôs ação cautelar antecedente com pedido liminar de 

busca e apreensão de veículo, em face de Osmar Barros do Amaral, e às 

fls. 78/80, promoveu o aditamento da inicial.

 Verifico, entretanto, que a pretensão do requerente é a rescisão do 

contrato firmado com o requerido, com a consequente posse do bem. 

Ademais, no pedido pugnou pela busca e apreensão do bem, tendo 

reiterado o pedido no aditamento da inicial.

Desse modo, intime-se o requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial, indicando corretamente a lide principal e seu 

fundamento, nos termos do artigo 305, do CPC, sob pena de indeferimento 

da inicial.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 192195 Nr: 13851-30.2013.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CICERO PEREIRA DA SILVA, NOELI LUCIA PEREIRA DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIMAR STAUFFER DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANI ALVES CHAGAS DO 
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PINHEIRO - OAB:16135-MT, LUIZ PINHEIRO - OAB:MT 2621

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Ante o pedido de fls. 65, intime-se os requerentes para se manifestarem, 

requerendo o cumprimento de sentença, nos moldes do artigo 513, do 

CPC; bem como apresentando planilha com o cálculo atualizado do débito.

Após, intime-se o executado, por carta com aviso de recebimento (art. 

513, §2º, II, do CPC) para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

523, do CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o 

valor do débito.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 129499 Nr: 8714-72.2010.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MABELIR SEBASTIÃO VILLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FOTO E VÍDEO BIANCHIN LTDA, GENI 

FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA MARCARI - 

OAB:MT/10.297-B, MURILO BOSCOLI DIAS - OAB:20.423-A OAB/MT, 

ROGÉRIO PEREIRA DE SOUZA - OAB:13704/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON CARLOTT - 

OAB:6679-B

 Tendo em vista que a parte executada Foto e Vídeo Bianchin LTDA não 

foi devidamente intimada (fls. 285), expeça-se a carta de intimação para o 

endereço da inicial.

Após, voltem-me os autos conclusos para análise dos pedidos de fls. 287.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 77171 Nr: 5540-94.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA CHÁCARA 11, 

DO NÚCLEO COL. CELESTE - AMCHONUCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEHLPAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO LUIS DE MELLO 

OLIVEIRA - OAB:MT/6848, JOEL QUINTELLA - OAB:9.563 -OAB/ MT

 Diante do exposto e com tais considerações, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS, PORÉM OS REJEITO, por não haver qualquer omissão, 

contradição, obscuridade e/ou erro material passível de ser sanado no 

decisum de fls. 2.466/2.468, que, destarte, permanece na íntegra, tal como 

foi lançado.Intime-se a executada para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a transferência dos imóveis quitados à exequente, sob pena de 

ser efetivada a adjudicação dos imóveis.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 189042 Nr: 10351-53.2013.811.0015

 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: BONICONTRO & CIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO PEREIRA NEVES, RITA COMPER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 7274, ANDERSON DE MATTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/MT 8718, JOÃO PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046-MT, 

ROBERTO DE OLIVEIRA - OAB:19069

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKISSANDRA STEFANY B. 

MORES ALVES - OAB:20.483 O/MT, MARISTELA REIS FRIZON - 

OAB:13535/MT, RENATO TENÓRIO ALVES - OAB:MT 20.017/O

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08/11/2018, às 

15h30min, para a oitiva da testemunha Gledson Kogler, o qual deverá ser 

intimado através de oficial de justiça, no endereço indicado às fls. 348.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 118124 Nr: 10410-80.2009.811.0015

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DA CHACARA N° 11 

DO NÚCLEO COLONIAL CELESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEHLPAR - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL RODRIGO FEISTEL - 

OAB:10749-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOEL QUINTELLA - OAB:9.563 

-OAB/ MT

 [...]JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na 

inicial para declarar parcialmente extinta a obrigação da requerente quanto 

ao pagamento das parcelas referente aos moradores [...] até o montante 

por cada um depositado.Por conseguinte, tendo em vista a existência de 

sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento de custas e 

despesas processuais ao pagamento das custas processuais e 

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 de Processo Civil. Ressalta-se que as aludidas verbas deverão ser 

pagas na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte. 

Todavia, por ser a requerente beneficiária da gratuidade judiciária (fls. 

186), a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 

98, § 3º, do Novo Código de Processo Civil.Outrossim, tendo em vista que 

os depósitos realizados pelos moradores Jorge Flores Pereira, Joana 

Pereira da Silva, José Antônio Gonçalves, Sadir Silveira, Valmir do Amor 

Divino da Silva, Deocivaldo Ribeiro de Amorim e Vanusa da Silva, foram 

declarados quitados no processo em apenso (fls. 245/2453 e 2466/2468), 

autorizo a liberação em favor da requerida.Por fim, com relação aos 

depósitos referentes aos moradores Manoel Tiago do Nascimento, 

Raimundo Moreira da Silva, Eliana dos Santos Avelino, Maria Izabel 

Miranda, Rita Barbosa Ganguçu, Delcivandre Ribeiro de Amorim e Sidney 

Souza Ribeiro, por não terem vinculação com pedido inicial, autorizo o 

levantamento em favor da requerente.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.: 205154 Nr: 7110-37.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR FERREIRA BRODA, OSCAR 

HERMINIO FERREIRA JUNIOR - ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVIO MANFIO, JOCELAINE BACON MANFIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Verifica-se às fls. 170 que o pedido de pagamento de custas processuais 

ao final do processo formulado pelos requerentes na exordial foi deferido, 

em consonância com o acórdão nº. 107884/2013, proferido pelo Tribunal 

de Justiça do Estado do Mato Grosso, nos autos Código nº. 

189453.Destarte, não obstante seja inconteste a hierarquia entre o Juízo 

ad quem e o Juízo a quo, cumpre ressaltar que a aludida decisão (acórdão 

nº. 107884/2013) não tem o condão de vincular a presente demanda, eis 

que além de ter sido prolatada em processo diverso, não fez qualquer 

alusão de vinculação aos demais processos em que os requerentes 

figuram como partes.Ademais, insta salientar que não há previsão legal 

para pagamento das custas ao final do processo, conforme pretendido 

pelos requerentes. Neste ponto, a legislação processual civil vigente 

admite tão somente o parcelamento das despesas processuais, mas tal 

parcelamento depende da demonstração inequívoca da impossibilidade de 

recolhimento das custas processuais.Deste modo, o simples fato de 

figurar o Espólio no polo ativo não faz presumir a impossibilidade de 

recolhimento das custas processuais, condição que deve ser 

demonstrada inequivocamente.Assim, diante do vasto patrimônio que é 
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objeto do inventário dos bens deixados por Oscar Herminio Ferreira Filho e 

considerando que o feito foi distribuído há quatro anos, tempo suficiente 

para que os requerentes providenciassem recursos para atender às 

despesas processuais, revogo a decisão de fls. 170 e INDEFIRO o pedido 

de recolhimento das custas ao final.Intime-se a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar o recolhimento das custas e 

despesas processuais, sob pena de extinção sem julgamento de mérito. 

[...].Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 213006 Nr: 13447-42.2014.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO - ESPÓLIO, MARIA 

AMÉLIA FERREIRA - ESPÓLIO, OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR - 

ESPÓLIO, SYLVIA FERREIRA - ESPÓLIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL TOMELIN, NORMA MARIA TOMELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:4156/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI 

- OAB:9672 A - MT

 [...] Com efeito, em se tratando de ação reivindicatória, o sucesso da 

demanda depende da comprovação da propriedade do bem reivindicado, 

da correta individualização da área e da demonstração da posse injusta 

da parte adversa. Compulsando atentamente os autos, verifica-se que, 

por ora, não restou demonstrada a alegação de que os títulos dos 

requeridos são “deslocados” da área da posse, tampouco que a posse 

dos requeridos seja injusta.Destarte, a questão demanda ampla dilação 

probatória, a fim de demonstrar a validade dos títulos apresentados pelas 

partes, bem como quanto a qualidade da posse dos requeridos, de modo 

que não se mostra possível adiantar a tutela, sob o risco de 

irreversibilidade da medida. É certo quer a privação temporária do 

exercício da posse possui aspecto econômico que não pode ser 

desconsiderado. Porém, não existem provas seguras de que, no caso de 

eventual futura procedência do pedido, os danos porventura suportados 

não poderão ser devidamente indenizados[...]INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, com fundamento no artigo 300 do Código de 

Processo Civil[...]No caso em hipótese, verifica-se que os requeridos 

formularam pedido expresso para declaração, por sentença, da falsidade 

documental, sendo, portanto, suscitada como “questão principal”, de modo 

a excluir a validade dos documentos comprobatórios da propriedade dos 

requeridos sobre o imóvel em litígio, visando nulidade dos títulos e a 

consequente improcedência da demanda reivindicatória.[...]Assim, não há 

que se falar em suspensão do curso da demanda principal, mormente 

quando inexiste previsão legal para tanto [...]Dessa forma, intime-se as 

partes para que especifiquem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 177753 Nr: 13584-92.2012.811.0015

 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: PEDRO MARQUES DE OLIVEIRA, WESLEY HENRIQUE 

OLIVEIRA NELVA DA SILVA, MÁRCIA GRACIELA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE JOSÉ RIBEIRO, FABIANA 

GOUVEIA DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDISON PAULO DOS SANTOS 

ROBERTS - OAB:5395-B/MT, EDSON PAULO DOS SANTOS ROBERTS - 

OAB:MT-5.325-B, THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - OAB:13079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS 

- OAB:18.434-MT, OSMAR DOS SANTOS BORGES - OAB:16.648-MT, 

VANDERSON PAULI - OAB:MT - 13534 / O

 Defiro o requerimento de cumprimento de sentença de fls. 215/217.

Intime-se os executados para cumprirem 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.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 96491 Nr: 3509-33.2008.811.0015

 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): ELIS REGINA TRUCOLLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAIONARA SUZANA JUELG - 

OAB:MT/6045-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1) Retifique-se o polo ativo, passando a constar SET IMOBILIÁRIA LTDA., 

conforme documentos juntados às fls. 87/94.

2) Considerando que a avaliação do bem foi realizada há mais de 09 

(nove) anos (fls. 47/49), determino que seja refeita. Expeça-se o 

competente mandado.

3) Realizada a nova avaliação, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias.

4) Após, conclusos.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 166587 Nr: 1401-89.2012.811.0015

 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: TACIENE CLEIRE GIELOW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08/11/2018, às 

15h30min. Intime-se a testemunha Leandro Miranda através de oficial de 

justiça, conforme endereço indicado às fls. 90.

Intimem-se as partes para comparecerem e prestarem depoimento 

pessoal, sob pena de confesso.

Intimem-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 176349 Nr: 12044-09.2012.811.0015

 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: JGSP, RSP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE EVELLIN MARCON - FASIP 

(Núcleo Juridico Fasip) - OAB:14.003-MT, CLARISSE ODETE FACCIO 

FRONZA- ( Nucleo Juridico Fasip ) - OAB:14928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE VILHENA/RO - OAB:

 Certifico que, em cumprimento a Ordem de Serviço 1/2015, procedi o 

desarquivamento do presente para juntada de petição da parte requerida. 

Certifico ainda em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de matéria de imprensa para proceder a INTIMAÇÃO 

do(a,s)Advogado(a,s) da Parte autora para manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 190581 Nr: 12081-02.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SFDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JIMENA NEME ICART - 

OAB:41.939/MT, RAFAEL VIVA GONZALEZ - OAB:43.367/PR, VANESSA 

DIEGOLI CALDEIRA - OAB:OAB/MT 19400-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY FRUTO - OAB:MT - 

7229-B

 Certifico, para os efeitos de direito, que em cumprimento ao artigo 203, § 

4º do CPC ou Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, remeto estes 

ao setor de expedição de documentos com a finalidade de proceder a 

INTIMAÇÃO do(a,s) Advogado(a) da Parte Autora, para manifestar(em)-se 

nestes autos, em conformidade com o item 03 da r. decisão de fls. 336.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001913-45.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GETULIO GEDIEL DOS SANTOS OAB - MT0016948A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INT IMAÇÃO Da d o s  d o  p r o c e s s o  P r o c e s s o : 

1001913-45.2018.8.11.0015; Valor causa: R$ 4.200,00; Tipo: Cível; 

Espécie: EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114)/

[HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 

EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA]; Recuperando: Sim/Não; 

Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do 

processo: Parte Autora: EXEQUENTE: GETULIO GEDIEL DOS SANTOS 

Parte Ré: EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO O presente 

expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para 

MANIFESTAR-SE ACERCA DA PETIÇÃO DE ID.14307111, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 25 de julho de 2018 Atenciosamente, Célia 

Terezinha Gomes de Amorim Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª VARA 

CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, 

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - 

TELEFONE: (65) 35203800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 277382 Nr: 14448-91.2016.811.0015

 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: PAULO MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 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 as parte AUTORA a se manifestar, em razão 

do recurso de Apelação de fls 75/88, o qual é TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 277382 Nr: 14448-91.2016.811.0015

 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: PAULO MARTINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT

 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 as parte AUTORA a se manifestar, em razão 

do recurso de Apelação de fls 75/88, o qual é TEMPESTIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 269575 Nr: 9521-82.2016.811.0015

 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: A. C. HENRIQUES LUIS & CIA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI - 

OAB:9672 A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que decorreu o prazo sem que a parte requerida, 

apresentasse contestação, embora devidamente citada/intimada conforme 

fls., razão pela qual, expeço intimação ao autor para que se manifeste no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 232448 Nr: 7123-02.2015.811.0015

 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: MADEIREIRA PLUS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON CARLOS ALVES 

BOTIN - OAB:14480/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, que decorreu o prazo sem que a parte requerida, 

apresentasse contestação, embora devidamente citada/intimada conforme 

fls., razão pela qual, expeço intimação ao autor para que se manifeste no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 300541 Nr: 8753-25.2017.811.0015

 AÇÃO: Protesto->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GD CAMILOTTI JUNIOR - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO MORELI - OAB:13052/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho os presentes autos ao Requerido Município de 

Sinop, para que se manifeste, no sentido de especificar as provas que 

pretende produzir, conforme decisão a seguir transcrita: I - DETERMINO a 

INTIMAÇÃO das PARTES para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

ESPECIFIQUEM as PROVAS que, eventualmente, pretendem produzir, 

especificando e delimitando a pertinência das mesmas, para, APÓS 

aportados os petitórios, sejam os autos feitos em conclusão para 

DECISÃO DE SANEAMENTO, nos termos do art. 357 do CPC/2015, ou, se 

for o caso, JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE;.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 217859 Nr: 16894-38.2014.811.0015

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DO MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVALDO SÉRGIO DA SILVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE FIGUEREDO DE 

ARAUJO - OAB:16748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 expeço intimação EMBARGADO DA SENTENÇA COMO SEGUE:“Ex 

positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos consubstanciados nos 

presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO, AFASTANDO o EXCESSO de 

EXECUÇÃO alegado, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, conforme artigo 487, inciso I, 

do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR o EMBARGANTE ao pagamento de eventuais 

CUSTAS PROCESSUAIS, eis que aplica-se o disposto no artigo 460 da 

CNGC/MT que “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, 

o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos 

termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”, no entanto 

CONDENO-O ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS que 
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FIXO em 10% (dez por cento) do VALOR da EXECUÇÃO, nos termos do 

art. 85, §2º, do CPC/2015.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 230422 Nr: 5834-34.2015.811.0015

 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: ANTONIO DIRCEU MENZEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE FAZENDA DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GETÚLIO GEDIEL DOS SANTOS - 

OAB:16948-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, no prazo de dez 

dias, manifeste-se nos presentes autos, requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 276758 Nr: 14113-72.2016.811.0015

 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: DEOCLÉCIO ELOI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIFICO, que autorizada pelo artigo 162, § 4º do CPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos para intimação da parte autora, 

para que se manifeste quanto à petição de fls. 60/61.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 234539 Nr: 8428-21.2015.811.0015

 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: ANTONIO BARACAT RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DO MATO GROSSO, FUNDAÇÃO 

PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT - FUNCAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100, PROCURADOR GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:5432/B

 PROCEDER INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria para manifestar-se, no prazo 

de 10 (dez) dias acerca da juntada de correspondencia devolvida de fls. 

373v.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007383-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELI PIMENTEL FUCKS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE SOUZA CORDEIRO OAB - MT23327/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

GOVERNO DO 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 

#1007383-57.2018.8.11.0015 REQUERENTE: NELI PIMENTEL FUCKS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO – PESSOA IDOSA! 

Trata-se de AÇÃO COMINATÓRIA C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA 

DE URGÊNCIA em favor de NELI PIMENTEL FUCKS, neste ato representada 

por sua filha SARITA FUCKS SCHOENKNECHT em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, pessoa jurídica de direito público, representado pelo 

Procurador Geral do Estado e MUNICÍPIO DE SINOP, pessoa jurídica de 

direito público, representado pelo Procurador Geral do Município ou pela 

Prefeita Municipal. Aduz a inicial, que “A parte autora conta atualmente 

com 82 (oitenta e dois) anos de idade, e conforme se extrai do relatório 

médico anexo, subscrito pelo Dr. Felipe L. Coutinho, CRM MT 6164, está 

com BLOQUEIO ATRIOVENTRICULAR TOTAL, com sinais de instabilidade 

hemodinâmica e presença de marca-passo transcutâneo provisório desde 

o dia 21/07/2018. Destarte a atual situação clínica da paciente, 

NECESSITA, COM URGÊNCIA, de IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO 

ATRIOVENTRICULAR EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, e ainda 

TRANSPORTE DE UTI MÓVEL”. Postula pela concessão da TUTELA 

ANTECIPADA a fim de que o(s) Requerido(s) forneçam de IMEDIATO e 

sem restrições IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO 

ATRIOVENTRICULAR EM CARÁTER DE EMERGÊNCIA, além de outros 

procedimentos que se mostrem necessários, tais como exames médicos, 

eventuais cirurgias, internação em UTI, UTI móvel etc. CARREOU aos autos 

os DOCUMENTOS. É o Relatório. Decido. Da análise da PETIÇÃO INICIAL e 

dos DOCUMENTOS a ela acostados, este Juízo entende estarem 

PRESENTES os REQUISITOS ESSENCIAIS e AUTORIZADORES da MEDIDA 

LIMINAR pleiteada. “In casu”, a pretensão autoral MERECE ACOLHIMENTO, 

eis que foram preenchidos os requisitos autorizadores da TUTELA 

ANTECIPADA, quais sejam, “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, 

especialmente em razão do Laudo MÉDICO de ID. Num. 14354932 - 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 
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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). No caso 

específico, cumpre trazer à colação DECISÃO do E. TJMT nos autos do 

RECURSO de AGRAVO de INSTRUMENTO nº 134182/2013: “(...) o pedido 

de tutela recursal merece acolhimento, uma vez que a Agravante idosa 

apresenta Gonartrose Bilateral Medial um tipo de artrose no joelho 

causada por algum trauma direto, como um tombo. Nesse sentido, a 

Agravante substituída necessita do tratamento cirúrgico no joelho, tendo 

em vista a sua idade avançada (67 anos), bem como a fragilidade da sua 

saúde, não tendo condições nessa idade de esperar por uma vaga para a 

realização do procedimento cirúrgico ! O idoso tem prioridade e urgência 

no atendimento. Nesse aspecto, o artigo 15 do Estatuto do Idoso nº 

10.741/2003 estabelece: “Art. 15. É assegurada a atenção integral à 

saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 

recuperação” da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que 

afetam preferencialmente os idosos”. 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. Logo, 

diante do PRAZO que este JUÍZO considera RAZOÁVEL para que seja 

EMITIDO o PARECER do NAT, bem como a URGÊNCIA que se verifica no 

PRESENTE CASO, o DEFERIMENTO é MEDIDA que se IMPÕE. “Ex positis”, 

DEFIRO PARCIALMENTE o PEDIDO de TUTELA ANTECIPADA, para 

DETERMINAR ao ESTADO DE MATO GROSSO e ao MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT que providencie o TRATAMENTO ADEQUADO à parte 

Requerente, qual seja, “IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO 

ATRIOVENTRICULAR”, conforme ID. Num. 14354932 - Pág. 1. INDEFIRO os 

demais PEDIDOS, eis que não constam nos autos DOCUMENTOS (TFD – 

Tratamento Fora do Domicílio; Laudo médico) capazes de substanciar o 

deferimento dos demais pedidos. De outra banda, com eventual aporte da 

documentação necessária, nada impede que o pleito seja renovado, 

entretanto, nessa quadra processual, o indeferimento é medida que se 

impõe. NOTIFIQUE o SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE, o 

SUPERINTENDENTE DE REGULAÇÃO, CONTROLE E AVALIAÇÃO DA 

SES/MT o SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE e o DIRETOR DO 

ESCRITÓRIO REGIONAL DE SINOP, para o DEVIDO CUMPRIMENTO desta 

decisão. “ALERTO” que este Juízo NÃO ADMITIRÁ o DESCUMPRIMENTO 

da ORDEM e, outrossim, que quaisquer LEGÍTIMOS, CONGRUENTES e 

REAIS MOTIVOS para ATRASO ou NÃO CUMPRIMENTO pela 

IMPOSSIBILIDADE, deve ser imediata e minuciosamente COMUNICADO a 

este Juízo e PRONTAMENTE INFORMADO nos AUTOS, SOB PENA de 

IMEDIATA PRISÃO do(s) RESPONSÁVEL(EIS). Ainda, caso dependam do 

NAT, deverão COMUNICAR este JUÍZO “in continenti”, inclusive por meio 

de E-MAIL/TELEFONE, SOB PENA de ensejar a CARACTERIZAÇÃO, 

também, do “DESCUMPRIMENTO” de “ORDEM JUDICIAL”. CITEM-SE, 

INTIMANDO-SE os requeridos da presente decisão, o ESTADO DE MATO 

GROSSO, na pessoa do Procurador Geral do Estado, o MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT, na pessoa do Procurador Jurídico do Município ou pela Prefeita 

Municipal para, em querendo, apresentarem CONTESTAÇÃO, no prazo 

legal, devendo o mandado citatório estar acompanhado do LAUDO MÉDICO 

acostado no ID. Num. 14354932 - Pág. 1. Com as contestações, vistas à 

parte REQUERENTE para MANIFESTAÇÃO, dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias. DEFIRO os BENEFÍCIOS da JUSTIÇA GRATUITA, nos termos do art. 

98 e seguintes do CPC/2015. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Intime-se. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA, servindo o presente “decisum” 

como MANDADO e CARTA PRECATÓRIA, caso necessário.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007334-16.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE WOITILAK DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RINALDO FERREIRA DA SILVA OAB - MT0006813A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N.B. FLEX EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007334-16.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARLENE WOITILAK DUARTE 

REQUERIDO: N.B. FLEX EIRELI - ME 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, 25 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008119-12.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BERNARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1008119-12.2017.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIO BERNARDO DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. I - Considerando 

a certidão de pagamento em Id 11804990, INTIME-SE a parte requerente 

para manifestar no feito e requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Intimem-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 25 de julho de 2018. 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013309-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLECK E FLECK LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE ISABELLE VIEIRA VILANDE DA LUZ OAB - PR83410 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MEREDIAN PARODE DA MAIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1013309-53.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: FLECK E FLECK LTDA - ME 

EXECUTADO: MEREDIAN PARODE DA MAIA Vistos, etc. I - CITE-SE a parte 

devedora, bem como, INTIME-SE a mesma nos termos do art. 829, do 

Código de Processo Civil, para pagar o débito exequendo no prazo de 03 

(três) dias. II - Decorrido o aludido prazo, certifique-se que não houve o 

pagamento do débito, e conforme parágrafo primeiro do referido 

dispositivo legal, PROCEDA-SE com a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimando, na mesma 

oportunidade, o executado; III - Efetuada a penhora e designada data, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à respectiva audiência de 

conciliação, com as advertências dos artigos 20 e 51, inciso I, ambos da 

Lei 9.099/95; IV - Caso não localizado o devedor e bens penhoráveis, 
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intime-se o exequente a indicá-los, no prazo de 05 dias, sob pena de 

extinção (art. 53, § 4º, da lei 9.099/95). Expeça-se o necessário. Às 

providências. SINOP, 25 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006256-84.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO GRASSI REALI OAB - MT0008838S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1006256-84.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCELO AUGUSTO GRASSI 

REALI REQUERIDO: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

Vistos, etc. I - Designe-se nova data para audiência de conciliação. II - 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, bem como, intime-se o reclamante. III 

- Advirto que, o não comparecimento do reclamante na audiência 

designada, implicará na extinção do processo e, para parte reclamada, o 

não comparecimento, implicará a revelia (artigo 51, I, e 20 da Lei n. 

9.099/95). IV - Não havendo acordo, deverá a parte reclamada contestar 

em 5 (cinco) dias, e a parte autora, querendo, impugnar a contestação 

pelo mesmo prazo. Serve a presente como MANDADO, OFÍCIO, CARTA 

PRECATÓRIA, CARTA DE INTIMAÇÃO/CITAÇÃO. Cite-se e Intime-se. 

Cumpra-se. SINOP, 25 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012612-78.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MENCATO & MENCATO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO OAB - SP0235135A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALAIR FERNANDO ELGERT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TALITA DE BARROS MARQUES OAB - MT0021199A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 25 de julho de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013614-49.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ENOQUE GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(s) 

Recorrido(s), para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

CONTRARRAZÕES ao recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011667-62.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

JACIRA CECILIA COMANDOLLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 06/09/2018 16:00. Quarta-feira, 25 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011667-62.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

JACIRA CECILIA COMANDOLLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 06/09/2018 16:00. Quarta-feira, 25 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011667-62.2013.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON JOSE DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI OAB - MT0007865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALVES (REQUERIDO)

JACIRA CECILIA COMANDOLLI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 06/09/2018 16:00. Quarta-feira, 25 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005393-31.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE OAB - MT0022002A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIELMA DE JESUS DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VILSON ROQUE BOCCA OAB - MT0016345A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 13/08/2018 17:00. Quarta-feira, 25 de Julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002125-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002125-03.2017.8.11.0015 REQUERENTE: SANDRA LEITE REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I, do NCPC/15. Aduz 

a parte requerente que era usuária dos serviços de internet da 

Reclamada, solicitando o cancelamento em dezembro de 2015. E que 

mesmo após a solicitação cancelamento, a Reclamada ainda continuou lhe 

enviando cobranças, até que seu nome foi indevidamente lançado no rol 

de inadimplentes de forma indevida, pleiteando assim indenização por 

danos morais. Contesta a requerida aduzindo em preliminar de “falta de 

interesse processual – perda do objeto”, tendo em vista que não houve tal 

negativação que alega a Reclamante. A parte requerente apresentou 

impugnação, pugnando pela procedência da reclamação. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, inciso I do CPC/15. Ademais, o juiz não está obrigado 

a decidir contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte 

requerente informe, em sua exordial, que sofreu cobrança é indevida e 

que seu nome fora inserido no rol de inadimplentes pela reclamada, 

colaciona aos autos o extrato expedido pelo SPC que prova o inverso do 

alegado, pois verifica-se que não existe restrição imposta pela reclamada, 

corroborando com o alegado em sede de contestação. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

parte requerida, bem como a prova negativa produzida pela própria 

Autora, permitem um juízo seguro de cognição a respeito dos fatos 

articulados no sentido da improcedência, conforme apontado na peça de 

contestação. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC/15, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na pela parte 

reclamante. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002125-03.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO OAB - 

MT0016512A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP SENTENÇA Numero do Processo: 

1002125-03.2017.8.11.0015 REQUERENTE: SANDRA LEITE REQUERIDO: 

CLARO S.A. Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in 

casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que delibero por 

julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inciso I, do NCPC/15. Aduz 

a parte requerente que era usuária dos serviços de internet da 

Reclamada, solicitando o cancelamento em dezembro de 2015. E que 

mesmo após a solicitação cancelamento, a Reclamada ainda continuou lhe 

enviando cobranças, até que seu nome foi indevidamente lançado no rol 

de inadimplentes de forma indevida, pleiteando assim indenização por 

danos morais. Contesta a requerida aduzindo em preliminar de “falta de 

interesse processual – perda do objeto”, tendo em vista que não houve tal 

negativação que alega a Reclamante. A parte requerente apresentou 

impugnação, pugnando pela procedência da reclamação. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

esta não tem caráter absoluto, tendo em vista que cabe à parte requerente 

o ônus da prova, quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme 

preceitua o art. 373, inciso I do CPC/15. Ademais, o juiz não está obrigado 

a decidir contra o seu convencimento. No caso, conquanto a parte 

requerente informe, em sua exordial, que sofreu cobrança é indevida e 

que seu nome fora inserido no rol de inadimplentes pela reclamada, 

colaciona aos autos o extrato expedido pelo SPC que prova o inverso do 

alegado, pois verifica-se que não existe restrição imposta pela reclamada, 

corroborando com o alegado em sede de contestação. Assim, ante as 

circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela 

parte requerida, bem como a prova negativa produzida pela própria 

Autora, permitem um juízo seguro de cognição a respeito dos fatos 

articulados no sentido da improcedência, conforme apontado na peça de 

contestação. Isto posto, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC/15, 

OPINO pela IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na pela parte 

reclamante. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se as 

partes, por intermédio de seus patronos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8013252-47.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI OAB - MT0020064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CINTIA BENEDITO MEDEIROS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 25 de julho de 2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora 

Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - 

CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1010203-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS DE SOUZA GONCALVES - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDESON PEREIRA DA SILVA OAB - MT0015846A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERIDO)

ELETRO ENERGY MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO OAB - SC12049 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Promovente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste(m) acerca 

da(s) Correspondência(s) Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de 

Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001454-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO RAMOS DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente, 

INTIMO os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de 

conciliação designada para 17/08/18 as 14h00mins. Karine Danielle 

Rodrigues Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001454-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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PEDRO RAMOS DOS SANTOS NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL APARECIDO ANIZIO CALDAS OAB - SP273528 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE OAB - MT7413/O (ADVOGADO)

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO Nos termos da legislação vigente, 

INTIMO os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de 

conciliação designada para 17/08/18 as 14h00mins. Karine Danielle 

Rodrigues Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 175, 

CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: (66) 30253800

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-10.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAETANO E POLONIATO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE RANECO OAB - MT0017579A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANICE KAISER (REQUERIDO)

 

Certifico que no dia 25/07/18 às 17:20, para proceder a 

CITAÇÃO/INTIMAÇÃO da parte requerida, liguei no número (66) 

99900-5843, porém por 3 vezes caiu na Caixa Postal. NÃO 

CITADO/INTIMADO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 330313 Nr: 9634-65.2018.811.0015

 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: ALEX PEREIRA OKAMURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TV CAPITAL DE SINOP LTDA - GRUPO DE 

CAPITAL DE COMUNICAÇÃO, ANDRÉ JABLONSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MANFRIN BENATTI - 

OAB:12802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I - Considerando que o querelante apresentou a queixa-crime, com as 

formalidades exigidas (art. 44 do Código de Processo Penal), e dentro do 

prazo estabelecido, consoante artigo 38 do mesmo Diploma Legal, 

DESIGNE-SE data e hora para realização da AUDIÊNCIA PRELIMINAR, de 

acordo com a pauta deste juízo;

II - INTIME-SE o querelado, informando-o que deverá comparecer 

necessariamente acompanhado de advogado, advertindo-o de que, na 

sua falta, ser-lhe-á nomeado Defensor Público.

III - INTIME-SE a vítima, para que compareça na audiência designada;

IV - Após, dê-se ciência ao Ministério Público.

Intime-se. Cumpra-se.

As providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tiago Souza N. de Abreu

 Cod. Proc.: 60495 Nr: 8632-51.2004.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIO DIAS MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILETE DIAS NAZARETH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL DE CAMPOS WIDAL 

FILHO - OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

I – DEFIRO o petitório de fls. 83. Sendo assim, cumpra-se conforme 

requerido pelo autor, no sentido de desentranhar os documentos originais 

coligidos às fls. 09-13, uma vez que substituídos pelas respectivas 

cópias;

II – CERTIFIQUE-SE a secretaria de vara, quando da entrega ao autor;

III – Em nada mais sendo requerido, retorne os autos ao ARQUIVO, com as 

anotações estilares.

Cumpra-se.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012799-86.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MAURICIO DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012799-86.2015.8.11.0015. EXEQUENTE: EDER MAURICIO DE ABREU 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Em análise acurada 

dos autos, sobretudo da decisão proferida em Id. 11905395, verifico que a 

mesma fora omissa quanto a liberação do montante depositado 

voluntariamente pela executada em Id n. 2188527. Com efeito, sem 

maiores delongas, para SANAR o erro ocorrido na SENTENÇA alhures, 

onde lê-se o contrário, leia-se, agora, nos termos deste dispositivo o 

seguinte: “ I - (...) determinando a restituição da importância de R$ 

4.921,43 (quatro mil e novecentos e vinte e um reais e quarenta e três 

centavos) à parte Embargante BANCO BRADESCO S.A; II - e o 

levantamento da importância de R$ 315,20 (trezentos e quinze reais e 

vinte centavos) em benefício da parte Embargada EDER MAURICIO DE 

ABREU à título de multa pelo retardo injustificado do feito, bem como a 

liberação da quantia depositada voluntariamente pela executada em Id n. 

2188527 de R$3.064,00 (três mil e sessenta e quatro reais), isto também 

em favor do exequente/embargado." No mais, mantenho os demais termos 

da sentença de ID. 11905395. INTIME-SE as partes para, nos termos do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ e Ofício Circular n. 41/2018-GJAUX-PRES, 

apresentem impugnação ou recurso quanto a presente decisão, isto no 

prazo de 10(dez) dias. Decorrido o prazo supra, 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 os 

competentes ALVARÁS dos valores constantes na Conta Única do 

tribunal, na forma alhures mencionada. Após o decurso do prazo, 

arquive-se e dê-se baixa, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se como MANDADO/CARTA PRECATÓRIA/OFÍCIO. Às 

providências. SINOP, 24 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001956-16.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO LIMA MATIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 
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Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007695-67.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAMAR XAVIER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISMAEL DOS SANTOS OAB - MT0021747A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000605-42.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA OLIVEIRA BENEDITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001894-10.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IRAENE CARNEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011655-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

OLIRIA DE FATIMA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME DOUGLAS DEBASTIANI GUINDANI OAB - MT0018320A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. 1. RECEBO, caso seja tempestivo, O RECURSO INOMINADO; 2. 

Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, entendo que o 

juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, contudo, uma vez 

presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o ENCAMINHAMENTO do 

presente recurso NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a instância recursal, nos 

termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, pois consoante 

entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito suspensivo só 

deve ser concedido em situações excepcionais, e quando estão 

rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 9.099/95; 3. 

Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, consoante 

entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a Lei 

9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL realizar 

a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. CERTIFIQUE-SE se 

já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda não tenha sido 

apresentada INTIME-SE o recorrido para que as apresente no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 9099/1995. 5. Ultrapassado o 

aludido prazo, com ou sem manifestação do recorrido, CERTIFIQUE-SE e 

ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste Estado Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001456-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS ALVES BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

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: 1010078-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

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: 1005543-46.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VINCENZI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT0015687S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELA REGINA DE MORAES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001762-79.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI APARECIDA SICHESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA OAB - MT0022372A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. Cumpre anotar que o caso em apreço é 

hipótese que comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do 

inciso I do artigo 330 do CPC, não havendo, salvo melhor juízo, a 

necessidade de dilação probatória: “O juiz conhecerá diretamente do 

pedido, proferindo sentença: I - quando a questão de mérito for 

unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver 

necessidade de produzir prova em audiência;”. Consigno que a lide 

versada nestes autos subsume-se a insurgência da requerente quanto ao 

consumo registrado na fatura, a qual não condiz com sua média de 

consumo. Inicialmente, insta analisar a PRELIMINAR suscitada pela 

requerida, qual seja, INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS em 

razão da matéria. No que tange a INCOMPETÊNCIA do JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, tenho que não merece prevalecer as alegações da requerida, uma 

vez que, a lide versada nestes autos conta com todos os documentos 

necessários ao deslinde meritório. Ademais, segundo a própria Requerida, 

o medidor foi periciado, não havendo que se falar em nova perícia. Com 

isso, REJEITO a PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JEC. Tenho como 

aplicável o microssistema criado pelo código de Defesa do Consumidor ao 

caso em comento, tendo em vista tratar-se de responsabilidade civil 

decorrente de relação de consumo, à luz do disposto no art. 2º, caput, § 

1º e artigo 29, todos do CDC, e ainda que está consagrada no direito pátrio 

a responsabilidade civil daquele que provocar dano a outrem, consoante 

dispõe o artigo 927, parágrafo único, do Código Civil e artigo 14 do CDC. 

Alega a parte autora que sua Unidade Consumidora recebeu fatura com 

valor exorbitante, a qual não condiz com sua média de consumo. A 

reclamada, por sua vez, alega que a fatura litigada foi lançada com base 

em irregularidades constatadas na UC do autor, sendo aferida com base 

em laudo pericial, restando procedente a cobrança. Pois bem, conforme se 

afere das contas juntadas pela requerente, sua média de consumo mesmo 

após a troca do aparelho de aferição do consumo não mudou 

significativamente, sendo assim, é plausível sua irresignação. Ainda que 

seja admissível a recuperação do consumo na UC do autor, há de se 

considerar que o procedimento administrativo hábil a ensejar a cobrança 

deve contar com a participação do consumidor, possibilitando a defesa do 

mesmo. Não consta nos autos documentos capazes de aferir que ao 

consumidor foi oportunizado participar do procedimento que deu azo a 

emissão da fatura litigada, nem mesmo, comprovação de que o mesmo tem 

responsabilidade nas avarias detectadas em seu aparelho medidor. Logo, 
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tenho que merece guarida a pretensão de desconstituição da fatura 

discutida nestes autos, eis que, aferida unilateralmente pela requerida, não 

se coadunando com a média de consumo, e não descrevendo os 

parâmetros utilizados para a cobrança. Sendo assim, torna-se patente que 

a fatura por ora litigada é indevida, e não pode prosperar. As alegações 

da parte requerida não podem prevalecer, eis que, esta alega a existência 

de irregularidade no medidor de energia do requerente, porém, tais 

alegações isoladamente não constituem fundamento para a cobrança 

excessiva em um único mês, isto sem oportunizar ao requerente a defesa 

administrativa, ou a contestação de tal cobrança. Ademais, ainda que 

restasse provado nos autos a aludida irregularidade, não há como atribuir 

ao requerente a responsabilização por tal fraude, a qual pode ter ocorrido 

por fatores externos, ou ainda, pela própria desídia da requerida em não 

inspecionar seus medidores antigos. Em caso semelhante o 

posicionamento que emana da Turma Recursal deste Estado não destoa, 

consoante julgado abaixo ementado: ENERGIA ELÉTRICA - FATURA 

CONTESTADA - RELAÇÃO DE CONSUMO -COMPETÊNCIA DO JUIZADO 

ESPECIAL - DÉBITO ORIUNDO DE SUPOSTA IRREGULARIDADE NO 

MEDIDOR - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DAS 

IRREGULARIDADES APTAS A CONDUZIR À FRAUDE NO MEDIDOR - 

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO 

DEMANDANTE - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE 

INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA 

PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO. 1 - Merece 

reforma a sentença, a fim de se afastar a incompetência do Juizado 

Especial decretada, pois não merece acolhida a preliminar de 

incompetência do Juizado Especial Cível fundada na complexidade da 

causa, pois há documentação juntada aos autos é suficiente para o 

julgamento da lide, restando desnecessária a produção de prova pericial. 

2 - É dever da concessionária demonstrar não só que cumpriu os 

procedimentos legais ou regulamentares, mas, também, que houve, 

efetivamente, o desvio de energia que deu ensejo à recuperação do 

consumo, assim como a correção dos valores apresentados, pois, quanto 

a estes pontos, resta evidenciada a hipossuficiência técnica da parte 

Autora. 3 - Inexistindo a prova da existência de defeito ou irregularidade 

no medidor, somente documento unilateral, da suposta irregularidade 

encontrada no aparelho de medição de consumo de energia, isoladamente 

considerada e sem a observância do devido processo legal ou a 

demonstração do efetivo envolvimento da parte autora no fato, não possui 

o condão de imputar a obrigação ao consumidor ao pagamento da 

diferença a maior encontrada, porquanto constitui elemento probatório de 

intensa fragilidade. 4 - Assim, constata-se a flagrante irregularidade 

praticada pela Ré, que não se desincumbiu a contento de comprovar a 

prática de fraude pela parte Autora, estando, pois, demonstrada a conduta 

culposa da Ré, na medida em que essa atitude importa prática abusiva em 

que exige vantagem que se mostra manifestamente excessiva e onerosa 

para o consumidor, nos termos dos artigos 39, V e 51, § 1º e incisos do 

CDC. 5 - Dessa forma, a atitude da Ré em imputar um ato fraudulento e 

criminoso, pois o desvio de energia elétrica caracteriza em tese crime de 

furto à consumidora, que indiretamente se viu atingida, e, a partir daí, manu 

militari proceder no corte do fornecimento da energia, pela importância que 

tal bem e produto tem na vida do usuário do sistema caracteriza 

indubitavelmente situação de constrangimento real e forte e que dá 

sustentação ao reconhecimento do dano de ordem moral. 6 - Na fixação 

da reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido, 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. 7 - Recurso 

conhecido e parcialmente provido.(RI, 4324/2011, DR. YALE SABO 

MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 24/05/2012, Data 

da publicação no DJE 13/06/2012) destaque nosso Ainda: “CONSUMIDOR. 

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO REGULAR. REVISÃO DE FATURA EMITIDA 

EM VALOR QUE PRATICAMENTE DOBRA O MONTANTE NORMALMENTE 

CONSUMIDO. SENTENÇA MANTIDA. Merece ser mantida a sentença que 

determina a desconstituição de fatura com vencimento em janeiro de 2008, 

emitida em valor exorbitante (R$ 127,25), em descompasso ao histórico da 

consumidora, devendo a nova fatura atentar à média de consumo dos 

últimos meses. A simples inexistência de irregularidade no aparelho de 

medição não autoriza a cobrança de valor muito além ao normalmente 

cobrado. Medida mais justa e equânime ao caso concreto. Ademais, tal 

revisão está em consonância com o entendimento deste Colegiado. 

Sentença que resta mantida. Exegese do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 

RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Recurso Cível Nº 

71001706712, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Heleno Tregnago Saraiva, Julgado em 18/12/2008).” Destaque nosso 

Posto isso, verifico que a reclamada imputa unilateralmente irregularidade 

na Unidade Consumidora do autor, e afere cobrança excessiva, sem 

sequer oportunizar ao consumidor a defesa, sendo assim, tenho como 

INDEVIDA a fatura por ora litigada. Diante do exposto, e com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCENTES os pedidos formulados pela autora, para DESCONSTITUIR a 

fatura emitida no valor de R$ 5.161,02 bem como, para CONDENAR a 

requerida a pagar a autora a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a 

título de indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção 

monetária, pelo INPC, e juros moratórios de 1% ao mês, 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: 1000290-43.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (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. DA 

PRELIMINAR No que tange a preliminar de incompetência deste juízo pela 

suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, tenho que 

razão não assiste a Reclamada. Diante da farta documentação 

apresentada, resta afastada a necessidade de produção de tal meio de 

prova. DO MÉRITO Extrai-se dos autos que a parte Autora propôs a 

presente ação, visando a declaração de inexistência de relação jurídica 

entre as partes e indenização por danos morais, ao argumento de que, 

apesar de não manter qualquer relação comercial com o Réu, teve seu 

nome lançado no SPC/SERASA. Sobre o tema, confira-se a lição de Celso 

Agrícola Barbi: "Com a ação declaratória negativa, verificou-se que nem 

sempre o autor afirma ter um direito, porque nela, pelo contrário, o autor 

não afirma direito algum, e apenas pretende que se declare a inexistência 

de um direito do réu. Assim, a distribuição do ônus da prova não pode ter 

como referência a posição processual de autor ou de réu, mas sim a 

natureza do fato jurídico colocado pela parte como base de sua alegação. 

Desse modo, na ação declaratória negativa da existência de um débito, o 

autor não tem o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do 

aludido débito. O réu, pretenso credor, é que deverá provar esse fato. Ao 

autor, nesse caso, incumbirá provar o fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do mesmo débito, que porventura tenha alegado na 

inicial"("in"Comentários ao Código de Processo Civil, 1ª ed., V. I, Tomo I, 

Forense, Rio de Janeiro: 1975, p. 90). Com a inicial a parte Autora junta 

comprovante da suposta negativação indevida. Inobstante, sustenta a 

parte Requerida que agiu amparada no exercício regular do seu direito, 

tendo em vista a inadimplência autoral. Entrementes, a Reclamada 

apresenta contrato de prestação de serviços assinado pela parte Autora, 

com assinatura muito semelhante, senão idêntica a firmada nos 

documentos que acompanham a inicial, apontando a existência de 

contratação além de telas de seu sistema interno, comprovando a relação 

jurídica existente entre as partes. Destaque-se que as provas aportadas 

são capazes de controverter as alegações da parte Autora e inverter o 

ônus da prova, desincumbindo-se, portanto a Reclamada, de seu ônus 

probatório, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Conforme 
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assentado em audiência de conciliação, a parte Autora teria o prazo de 05 

(cinco) dias para impugnar a CONTESTAÇÃO e os documentos carreados 

pela Ré, contudo, verifica-se dos autos a impugnação apresentada não é 

capaz de ilidir as provas carreadas com a contestação. Nesse sentido, 

Clito Fornaciari Júnior sabiamente leciona: A atuação do autor é 

fundamental para que restaure a higidez de sua postulação, pois, se a 

alegação guarda eficácia favorável ao réu, evidente que a derrubada 

dessa, reclama atuação do autor, contrapondo-se ao afirmado, sob pena 

de gerar alguma consequência processual, que, no caso, seria a 

aceitação do afirmado como verdade. (...) Por derradeiro, a legislação 

Processual Civil vigente impõe sanção aquele que se valendo do direito de 

ação, utiliza-se do Poder Judiciário para propor lide temerária. De acordo 

com a norma, podem ser penalizadas, por exemplo, as partes que opõem 

recursos meramente protelatórios, alteram a verdade dos fatos ou se 

utilizam de processos para conseguir objetivos ilegais. “In casu”, de 

acordo com as provas produzidas pela Reclamada, a parte Autora alterou 

a verdade dos fatos para tentar se eximir de suas obrigações contratuais, 

buscando ainda obter vantagem indevida com a condenação da 

demandada em danos morais. Tal pratica deve ser punida com aplicação 

de multa por litigância de má fé, o que já restou decidido por nossos 

tribunais, senão vejamos: DIREITO DO CONSUMIDOR - Ação declaratória 

de inexistência de débito c.c. Indenização por danos morais ? Autora que 

alega inexistir relação contratual com a requerida, não havendo débito a 

ensejar a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito ? 

Improcedência da ação ? Ônus de prova da fornecedora do produto ré, do 

qual se desincumbiu ? Comprovação da relação jurídica que deu origem ao 

débito ? Negativação do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao 

crédito ? Exercício regular de Direito (CC, artigo 188, I)? Atitude da 

requerida legítima - Sentença mantida, por seus próprios fundamentos, 

nos termos do artigo 252 do RITJSP - Recurso não provido, com imposição 

de pena por litigância de má-fé. (TJ-SP - APL: 01231668020118260100 SP 

0123166-80.2011.8.26.0100, Relator: José Wagner de Oliveira Melatto 

Peixoto, Data de Julgamento: 15/09/2015, 15ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 17/09/2015) E M E N T A ? APELAÇÃO CÍVEL ? AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO ? PROTESTO REGULAR DE 

TÍTULOS ? COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E ENTREGA DE 

MERCADORIAS ? CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ MANTIDA ? 

RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-MS - APL: 00004467120078120026 MS 

0000446-71.2007.8.12.0026, Relator: Juiz José Ale Ahmad Netto, Data de 

Julgamento: 15/06/2015, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/06/2015) 

A multa, evidentemente, não tem caráter ressarcitório, mas apenas 

punitivo e inibitório, pois visa a impedir o exercício irresponsável do direito. 

“Ex Positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais e, de outro modo, 

PROCEDENTE o PEDIDO CONTRAPOSTO, para CONDENAR a parte Autora 

ao pagamento dos valores pendentes, quais sejam, R$ 343,00 (trezentos 

e quarenta e três reais), acrescidos de correção monetária pelo INPC 

desde o vencimento do débito e com juros legais de 1% ao mês desde a 

propositura da ação. DECLARO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do novo CPC. Condeno, ainda, a 

parte Autora em LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, fixado no montante de 1% sobre o 

valor da causa, aplicando-se, por analogia, o disposto no art. 81 do CPC, 

bem como, ao pagamento das custas processuais, com fulcro no art. 55 

da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, o que deverá ser certificado, arquivem-se estes autos com as 

devidas baixas e anotações.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005683-46.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

IVANETE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Dispenso o relatório, nos termos do artigo 38, da lei 9099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifico que o Autor postula pela 

DESISTÊNCIA da AÇÃO. Em atenção ao pedido da parte autora, a qual não 

possui mais interesse no prosseguimento da demanda, bem como, 

considerando que em sede de JEC não se faz necessária a anuência da 

parte requerida, tenho como medida imperiosa a extinção da presente 

demanda. Além do mais, sobre o assunto, o Enunciado 90 do FONAJE 

assim dispõe: “A desistência do autor, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará na extinção do processo sem julgamento do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento (XVI Encontro – 

Rio de Janeiro/RJ)”. Posto isso, e sem maiores delongas, HOMOLOGO a 

DESISTÊNCIA formulada, DECLARANDO-SE EXTINTA SEM RESOLUÇÃO de 

MÉRITO a presente demanda, nos termos do art. 485, VIII do CPC. Sem 

custas ou despesas processuais (art. 55 da Lei nº. 9099/95). Publique-se. 

Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se com as baixas e 

anotações necessárias.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005620-21.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA LUCENA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ANTONIO BIOLCHI OAB - MT0018488A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005080-70.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE ZALTRON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA TEREZINHA BANTLE OAB - MT0017363A (ADVOGADO)

EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI OAB - MT0017110A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KASSIO ROBERTO PEREIRA OAB - MT0012691A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo carreado. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da 

lei 9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido 

acordo fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. 

Face o acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo entabulado, 

para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com arrimo no que 

dispõe o artigo 487, inciso III, alínea “b” do Novo Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo com RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas 

ou despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Consigno que não há 

necessidade de intimação das partes da sentença homologatória de 

transação, consoante Enunciado n.º 12 do FONAJE. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se com as baixas e anotações de praxe e ARQUIVE-SE, 

expedindo o competente ALVARÁ, caso seja necessário. Publique-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1012957-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SANTOS ROCHA RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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 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. Aponta prejudicial de 

mérito, suscitando a prescrição da pretensão autoral. 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. Caracterizado o dano moral 

pela manutenção indevida do nome do autor face à má-prestação do 

serviço bancário (arts. 14 e 17, ambos do CDC), impõe-se a incidência do 

regramento consumerista inclusive no que interessa ao prazo 

prescricional de cinco anos. Por oportuno, vale mencionar que no caso em 

apreço, começou a fluir o prazo prescricional a partir da data em que 

tomou conhecimento da indevida manutenção do suposto débito. 

Afastada, pois, a prescrição ventilada. 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, sendo algumas anteriores a versada nos autos. “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.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 281152 Nr: 16600-15.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO JAHNEL ROCHA, MATEUS 

HENRIQUE BASSETTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA GABRIELA VIEIRA ADAMI 

- OAB:14043/MT, THIAGO SILVA MENDES - OAB:MT/14.934, 

WELLINGTON SILVA ROCHA - OAB:15561/MT

 Código n° 281152

Vistos,

 Considerando o teor da certidão de fl. retro, bem como a petição de 

renúncia de fl. 376, intime-se o acusado Victor Hugo Jahnel Rocha para 

que constitua novo advogado, no prazo de 10 (dez) dias, ou, caso não 

possua condições financeiras para arcar com os custos, informe-o de 

que será assistido pela Defensoria Pública.

 Sem prejuízo da determinação supra, intime-se o Advogado do acusado 

Mateus Henrique Bassetto Ferreira para apresentar rol de testemunha da 

fase do artigo 422, do CPP.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 226501 Nr: 3629-32.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON FAGUNDES DA SILVA, MAIKI 

FAGUNDES DA COSTA, TAFAREL RODRIGUES PEREIRA MACIEL, 

ANGELA MARIA FAGUNDES DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:MT - 16.355/O, FABRICIO A. FERRACIOLLI - OAB:MT/18.563/0

 Assim, considerando que não há nos autos quaisquer elementos novos 

capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos ensejadores da 

prisão, mantenho a prisão preventiva dos acusados Anderson Fagundes 

da Silva e Maiki Fagundes da Costa.No mais, aguarde-se a realização da 

Sessão de Julgamento outrora designada.Ciência ao Ministério 

Público.Intimem-se. Cumpra-se

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 303626 Nr: 10568-57.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO FELISBERTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIOVANNE GOMES ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 19.911/O, IRINEU PAIANO FILHO - OAB:MT - 6097-A

 (...) Na espécie, tendo em vista o decurso do tempo, entendo que a 

medida já não atingiria a mens legis, uma vez que os vestígios de supostas 

agressões que o réu poderia ter sido submetido já teriam desaparecido, 

caso fosse determinado durante o ato alguma diligência no sentido de 

apurar tal infração. Em tempo, anoto que o Superior Tribunal de Justiça já 

se manifestou no sentido de que a não realização de audiência de 

custódia, embora configure uma irregularidade, não importa no automático 

reconhecimento de nulidade da prisão e tampouco concessão de liberdade 

provisória, quando presentes os requisitos ensejadores da prisão, como é 

o caso dos autos. Nesse sentido: (...) RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS 

CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O 

NARCOTRÁFICO. AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE 

CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. INOCORRÊNCIA DE 

ILEGALIDADE. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. 

CIRCUNSTÂNCIAS DO EVENTO CRIMINOSO. (...) COAÇÃO ILEGAL NÃO 

EVIDENCIADA. RECLAMO IMPROVIDO. (...) 2. A não realização de 

audiência de custódia não é suficiente, por si só, para ensejar a nulidade 

da prisão preventiva, quando evidenciada a observância das garantias 

processuais e constitucionais. Precedentes. (...) 6. Recurso ordinário 

improvido” [sic] – STJ: RHC nº 90.051/RJ, Relator: Min. Jorge Mussi, 5ª 

Turma, j. 15.5.2018, p. 28.5.2018. Posto isso, diante do lapso temporal 

decorrido e a conseguinte perda do objeto, declaro prejudicada a 

audiência de custódia do acusado. No mais, expeça-se o necessário para 

realização da audiência de instrução e julgamento designada à fl. 112/113. 

Cumpra-se.
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 327049 Nr: 7704-12.2018.811.0015

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: CDPCDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WCDA, WQS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL JOSE PAULI - 

OAB:20244/O/MT, VANDERSON PAULI - OAB:13534

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL JOSE 

PAULI, para devolução dos autos nº 7704-12.2018.811.0015, Protocolo 

327049, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 319973 Nr: 3034-28.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAILSON MARQUES MARINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX DOMINGOS COTRIM - 

OAB:22819/MT, ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21.747-MT

 Vistos,

 Considerando que o Ministério Público apresentou alegações finais orais, 

abra-se vista para Defesa para apresentação das alegações finais por 

memoriais.

Após conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 266541 Nr: 7408-58.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILDA DE JESUS VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:

 Vistos,

 Não obstante a ré NILDA DE JESUS VIANA tenha mencionado possuir 

causídico constituído, verifica-se que, devidamente intimada, não houve 

qualquer manifestação por parte do causídico indicado pela acusada, bem 

como, até o presente momento não houve a juntada de procuração nos 

autos, razão pela qual determino a remessa dos autos à Defensoria 

Pública para as providências cabíveis, sem prejuízo de posterior 

substabelecimento.

Às providências.

Cumpra-se.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 316280 Nr: 406-66.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESAQUE DOS SANTOS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Vinicius Borges - 

OAB:OAB/MT 21.927/O

 Certifico e dou fé que o advogado Marcos Vinicius Borges, fica 

devidamente intimado à apresentar nestes autos, resposta à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 284734 Nr: 18786-11.2016.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS EDEMAR SCHWANKE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEBAN RAFAEL BALDASSO 

ROMERO - OAB:14717-MT

 Ação Penal - Código Apolo 284734.

Vistos.

Em análise à defesa preliminar apresentada à fl. 55, inexistem quaisquer 

das hipóteses previstas nos incisos do artigo 397, do CPP.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 07 de agosto de 

2018, às 15h15min.

 Notifiquem-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intime-se o acusado.

Intimem-se a vítima e as testemunhas, devendo constar no mandado de 

intimação que deverão trazer os seus documentos pessoais no dia da 

audiência acima aprazada.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Sinop, 09 de janeiro de 2018.

 Débora Roberta Pain Caldas

 Juíza de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 317666 Nr: 1423-40.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL JONNY SALVADOR DE MATOS, 

DENILSON MALHEIROS SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALDINEY RODRIGUES 

FERNANDES - OAB:MT/18.677, NÉVIO PEGORARO - OAB:6904-B/MT

 Ação Penal - Código Apolo 317666Vistos.Vieram-me estes autos 

conclusos para análise, haja vista o ofício circular n. 

010/2018/GAB/J-AUX, datado em 17/07/2018, expedido pela 

Corregedoria-Geral da Justiça deste Estado.Em detida análise aos autos, a 

prisão cautelar do acusado Michael deve ser mantida, .Por fim, a instrução 

criminal encontra-se quase concluída, aguardando apenas a colheita de 

interrogatório do acusado Michael, na Comarca de Sorriso/MT (carta 

precatória Código Apolo 195765 – data já designada para o dia 

05/09/2018). Posto isso, MANTENHO a segregação cautelar do acusado 

Michael Jonny Salvador de Matos.Intime-se o advogado constituído do 

acusado Michael (procuração à fl. 232) desta decisão, bem como no 

tocante à expedição de carta precatória para colheita do interrogatório na 

Comarca de Sorriso/MT, nos termos da Súmula 273 do STJ.Cientifique-se o 

Ministério Público.Cumpra-se.Sinop, 25 de julho de 2018.Débora Roberta 

Pain Caldas Juíza de Direito

3º Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): João Manoel Pereira Guerra

 Cod. Proc.: 303985 Nr: 10825-82.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR FONTOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTENOR FONTOURA, CNPJ: 

34573844104, Inscrição Estadual: 1101826-7. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: Para que compareça na audiência adminitória que realizar-se-á 

no dia 01 de agosto, p.f, às 15h00min.

Despacho/Decisão: Vistos etc. 1) marco o dia 01 de agosto, p.f, às 

15h00min, como nova data e horário para a realização da Audiência 

Admonitória, devendo o reeducando ser intimado por edital, com prazo de 

15 (quinze) dias, e avisado pelos meios de comunicação local, através do 

serviço de utilidade pública, para que compareça na data e horário da 

audiência perante este juiz e 2) Sairam intimados a Defensora Pública e o 
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Promotor de Justiça. Nada mais havendo para constar, determinou o MM. 

Juiz o encerramento da presente Ata de Audiência, a qual foi por mim 

____________ (Pablo Augusto Oss, Assistente digitador designado para 

os trabalhos de audiência) digitada, a qual vai devidamente lida e assinada 

pelos presentes.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Silvia Luiza Nunes 

Tagliari, digitei.

Sinop, 05 de julho de 2018

Cristiano Ribas Bonete Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 299496 Nr: 8107-15.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO DE LIMA ROCHA, WESLEY MANOEL 

DE MIRANDA, MAICON HENRIQUE MIRANDA DAMACENA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

ISMAEL DOS SANTOS - OAB:21.747-MT, ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:Nº 21.747/O

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WESLEY MANOEL DE MIRANDA, Rg: 

2453408-0, Filiação: Sirlei Salete Birfeld e Rosenil Francisco de Miranda, 

data de nascimento: 13/02/1993, brasileiro(a), natural de Terra Nova do 

Norte-MT, solteiro(a), construtor /autonomo, Telefone 66-99961-4839. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DA PARTE acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 255,55 (Duzentos e cinquenta e cinco reais e 

cinquenta e cinco centavos), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 

expiração do prazo deste edital, sob pena de ser lavrada certidão e 

encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida Execução Fiscal, sem 

prejuízo das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, na 

forma determinada na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça, bem como comparecer na secretaria da 

Vara, no mesmo prazo, a fim de proceder a retirada dos bens 

armazenados em cartório comprovando a propriedade dos objetos 

apreendidos.

Despacho/Decisão: Código n° 299496Vistos,Presentes os pressupostos 

de admissibilidade, recebo o recurso interposto pela defesa da acusado à 

fl. 227.Destarte, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que 

apresente as devidas razões recursais, no prazo legal.Após, ao Ministério 

Público para contrarrazões.Em seguida, remetam-se os autos ao E. TJMT, 

com as nossas homenagens.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANNA ANDRESSA 

SILVA, digitei.

Sinop, 24 de julho de 2018

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 173747 Nr: 8998-12.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDAIR DEVERSON KENSI, LEONARDO DA 

SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WANDAIR DEVERSON KENSI, Cpf: 

05585903144, Rg: 2617332-8, Filiação: Neuza Kensi, data de nascimento: 

14/03/1994, brasileiro(a), natural de Terra Nova do Norte-MT, solteiro(a), 

serviços gerais/ pintor, Telefone 99602-3812-9686-2003. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAR o réu WANDAIR DEVERSON KENSI, para que 

compareça no prazo de 90 (noventa) dias na secretaria da 4ª Vara 

Criminal da Comarca de Sinop, com endereço no prédio Fóum, munido de 

documentos pessoais, e informe os dados bancários para se se proceda 

em seu favor a restituição do valor apreendido à f. 33, consistindo em R$ 

66,50 (sessenta e seis reais, cinquenta centavos), ficando ciente que, 

após decorrido o prazo legal, o referido valor apreendido será revertido 

em doação em favor da Fundação FUNVIDA.

Despacho/Decisão: Código nº 173747Vistos,Considerando que a 

sentença de fls. 111/117 deixou de dar destinação aos valores 

apreendidos nos autos à fl. 32, chamo o feito à ordem para sanar referida 

irregularidade. Tendo em vista a extinção de punibilidade decretada na 

Sentença de fls. 111/ 117 quanto a Wandair Deverson Kensi, determino a 

imediata restituição dos valores apreendidos à fl. 33, consistindo em R$ 

66,50 (sessenta e seis reais e cinquenta centavos).Sendo assim, 

intime-se por edital no prazo legal a pessoa de Wandair, para que proceda 

a restituição da supracitada quantia. Após, decorrido o prazo legal, efetue 

como forma de doação os valores apreendidos à Fundação 

FUNVIDA.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, ELIETTI CARDENA 

MARTINS, digitei.

Sinop, 03 de julho de 2018

Mario Augusto Machado Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Débora Roberta Pain Caldas

 Cod. Proc.: 170955 Nr: 6051-82.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY INACIO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON SILVA ROCHA - 

OAB:15561/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, 

manifestar-se acerca dos cálculos e documento juntados nos autos.

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 310801 Nr: 15121-50.2017.811.0015

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GPDS, QMSD, GHSD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EASDS, MDSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:16254/MT, MARIANA MARCOLIN KAISER - OAB:OAB/MT 19159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTOS EM CORREIÇÃO.

 I - Ante a manifestação do Ministério Público, designo audiência de 

instrução de julgamento para o dia 23 de agosto de 2018, às 14h.

II – Intime-se o adotante para que junte no prazo de 05(cinco) dias, cópia 

autenticada da certidão de casamento, nos termos do art. 197-A, III, do 

ECA.

 III - Intimem-se as partes com as advertências legais.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1004920-55.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA SOLA (REQUERENTE)

JAIR CLAUDIO FALCAO (REQUERENTE)

FERNANDO SOUZA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER EVANGELISTA DE JESUS OAB - MT0017513A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NÃO POSSUI ESSTE DOCUMENTO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. JAIR CLÁUDIO FALCÃO, FERNANDO SOUZA MOTA E DAVI JOÃO 

SOLA FALCÃO, aqueles devidamente identificados e este último 

representado por sua genitora CARLA CRISTINA SOLA FALCÃO, 

ajuizaram a presente homologação de termo de acordo de reconhecimento 

de paternidade. A inicial veio instruída com documentos constantes do 

evento n.º 4155422, 4155456, 4155490, 4155505, 4155514 e 4155527. 

Por despacho (evento n.º 4179752) determinou-se a emenda da exordial. 

Determinação atendida no evento n.º 4294412. O Ministério Público 

instou-se favorável ao pedido (evento n.º 4776631). Considerando a 

manifestação de vontade exarada conjuntamente, conforme termos 

expostos na inicial e por preenchidos os requisitos genéricos (art. 104 

CC/2002) e específicos (arts. 841 e 842 c/c art. 107 e art. 219 CC/2002), 

HOMOLOGO nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “B” do novo CPC, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo extrajudicial 

celebrado entre as partes, nos termos do artigo 200 do CPC. Reconheço, 

portanto, que FERNANDO SOUZA MOTA é pai de DAVI JOÃO SOLA 

FALCÃO. Determino, por conseguinte, seja oficiado ao Cartório de 

Registro Civil competente, para que proceda a averbação deste 

reconhecimento no registro de DAVI JOÃO SOLA FALCÃO, que passará a 

chamar-se DAVI JOÃO SOLA MOTA, constando como sendo o seu pai 

FERNANDO SOUZA MOTA, e avós paternos JOSÉ DE OLIVEIRA MOTA E 

LAUDECI RODRIGUES DE SOUZA. Determino que seja requisitado ao 

Cartório de Registro Civil competente a remessa da segunda via do 

registro de nascimento devidamente retificado, devendo o mesmo ser 

entregue à genitora do menor. Sem custas e sem honorários. 

Cientifique-se o Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005800-47.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY ROCA DA CUNHA BIANCHINI (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER BIANCHINI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALYNE RAMMINGER PISSANTI OAB - MT12120/O (ADVOGADO)

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

ABRAHAM LINCOLN DE BARROS FERREIRA OAB - MT8777/O 

(ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

EDNEIDE DE MEDEIROS (TESTEMUNHA)

MARIA APARECIDA DIAS (TESTEMUNHA)

RAQUEL BIRCK (TESTEMUNHA)

 

Vistos. I- Compulsando os autos, verifico que não ocorre nenhuma 

hipótese de extinção do processo (CPC, art. 354) ou de julgamento 

antecipado do mérito, ainda que parcial (CPC, artigos 355 e 356), uma vez 

que os fatos necessitam de maiores elementos probatórios para formação 

do juízo de convicção, razão porque passo ao saneamento e organização 

do processo (CPC, art. 357), bem assim a ordenar a produção da prova. II- 

Fixo como pontos controvertidos o legítimo interesse dos menores 

Eduardo Roca da cunha Bianchini e sophia Roca da cunha Bianchini, bem 

como suas necessidades em receber em receber os alimentos e a 

possibilidade do alimentante. III- Diante da natureza da controvérsia, defiro 

a produção de prova oral, consistente na oitiva de testemunhas, devendo 

as partes, no prazo comum de 15 (quinze) dias, apresentarem rol de 

testemunhas (CPC, ARTIGO 357, §4º). IV- Por fim, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 21/08/2018, 14:30 horas (Horário Oficial 

de MT), ocasião que serão ouvidas as testemunhas porventura indicadas 

e as que vierem a ser arroladas. V- Desde já fica(m) o(s) advogado(s) 

da(s) parte(s) cientificado(s) de que cabe a ele(s) o dever de informar ou 

intimar a testemunha por ele(s) arrolada da audiência supra, 

dispensando-se a intimação do juízo (CPC, art. 455, caput), salvo nas 

hipóteses previstas nos incisos I e II, do § 4º do art. 455, CPC, 

cumprindo-lhes, ainda, o dever de juntar aos autos, com antecedência de 

pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, cópia da correspondência 

de intimação e do comprovante de recebimento (CPC, art. 455, § 1º). VI- 

Outrossim, primando pela celeridade processual faculto as partes informar 

a este juízo com antecedência mínima de 30 dias da data da audiência a 

ocorrência das hipóteses do art. 455, § 4º, CPC, a fim de que a intimação 

da testemunha seja realizada pelo juízo e, assim, a solenidade em tela seja 

consolidada. VII- determino, como prova do juízo, a realização de Estudo 

Psicológico e Social no domicílio da requerente e requerido, sem prévio 

aviso, consoante o artigo 167 do ECA, aferindo as condições econômicas, 

higiênicas, morais, afetivas, sociais e psicológicas para criação e 

educação dos menores. Em laudo circunstanciado. Prazo vinte (20) dias, 

devendo o respectivo laudo ser juntado até a data da audiência acima 

designada. VIII- Expeça-se mandado para intimação das testemunhas que 

serão arroladas pela Defensoria Pública (CPC, ARTIGO 455, § 4º, INCISO 

IV). IX- Notifique-se o representante do Ministério Público. X- Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1002562-83.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. D. A. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. B. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO DONIZETTI HONJOYA OAB - SP199890 (ADVOGADO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos. Ante o termo de audiência de id. 13147850 e contestação ofertada 

em Id. 11709879, defiro o pedido de redesinação de audiência de 

conciliação, que fica desde já agendada para o dia 06/09/2018, às 14:00 

horas. Depreque-se a intimação do requerido para comparecimento. 

Intime-se o requerente, por seu patrono. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001942-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SILVIA MARTA SOARES BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA COSTA OAB - MT15868/O 

(ADVOGADO)

ADRIANO DOS SANTOS COSTA OAB - MT0013593A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER ARTHUR SAMPAIO (REQUERIDO)

 

Vistos. I- Designo audiência de conciliação (art. 165, §3º do CPC) para o 

dia 18/9/2018 às 15h30m (horário oficial de MT). II- Cumpra-se nos termos 

da decisão constante do evento n.º 12757699, expedindo-se o 

necessário.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001602-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ED FERNANDO BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Camila Martins de Almeida (REQUERIDO)

 

VISTOS. I- defiro o pedido de Id. 13156670. II- Redesigno a audiência de 

conciliação para o dia 06/09/2018, às 14:30 horas. Proceda-se nova 

tentativa de citação do requerido, intimando-se a requerente para 

acompanhar a diligencia, devendo o Sr. Oficial de Justiça valer-se das 

prerrogativas do art. 212, § 2º do CPC. III- Intimem-se. IV- Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho
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 Cod. Proc.: 524542 Nr: 1068-69.2018.811.0002

 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: BALDUINA ARAUJO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO MARTINS COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I- Intime-se o subscritor da petição de fl. 43, para que apresente a 

procuração dos requerentes, no prazo de 05 dias.

II- Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 344896 Nr: 11815-20.2014.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADDM, RDDM, MDDM, MADDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:OAB/MT 17.514

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro na disposição do art. 485, inciso II e III, do 

Código de Processo Civil, JULGO extinto o presente inventário, sem 

resolução do mérito.Sem custas e despesas processuais, face gratuidade 

de justiça que ora defiro.Desde já, autorizo o desentranhamento de 

documentos, mediante substituição por cópias.Observada as formalidades 

legais, arquive-se os autos, mediante as regulares baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 286723 Nr: 6007-05.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REARBFRDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCRDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLINO DE CAMPOS NETO - 

OAB:7461/MT, CLAISON PIMENTA RIBEIRO MOTTA - OAB:OAB/MT 

11.748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA PETERSEN MORETTI - 

OAB:7353

 Vistos.

A parte exequente não pode ser intimada pessoalmente, sendo, portanto, 

determinada sua intimação via edital.

O Edital fora expedido e a parte autora foi intimada para dar andamento ao 

feito, no prazo legal de 05 dias (fls. 106), sob pena de extinção, sendo 

que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação (fls. 107).

Diante do exposto, não resolvo o mérito, com fundamento no Artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil, ante a falta de manifestação da 

parte.

Sem custa e sem honorários.

Cientifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, ao arquivo com as necessárias baixas e 

anotações.

Publique-se

Intime-se

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 415879 Nr: 19853-84.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDCAN, RMDCFN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDOA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Henrique de Moraes 

Barradas - OAB:MT 21.176/O, SIMONY MARIA DA SILVA ROCHA - 

OAB:MT 15.447

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o adimplemento da obrigação deduzida nos autos, conforme 

noticiado pelo(a) exequente às fls. 69, estes autos devem ser extintos.

Assim:

Nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC:

 Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

Julgo extinto, portanto, o presente cumprimento de sentença.

Cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 284901 Nr: 3949-29.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NVCAB, DDCAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GDSBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANE CARDOSO COSTA 

LEITE - OAB:19689/O, SANDRA FORTUNATO UEMA GONÇALVES - 

OAB:22917/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIANE CARDOSO COSTA 

LEITE - OAB:OAB/MT19.689/MT

 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 Intimação

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 434667 Nr: 3813-90.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDSD, SGRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 237697 Nr: 17455-77.2009.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JOÃO QUEIROZ SENARIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA MARIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação de guarda

 Processo nº 2010/45

código:237697

Vistos.

Trata-se de ação DE guarda na qual joão queiroz senario promove em 

desfavor de angélica maria de lima.
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 O feito teve normal prosseguimento até o requerente abandonou a ação, 

cujos motivos são ignorados.

Às fls. 77, o requerente foi intimado por edital para dar andamento ao feito, 

no prazo legal, todavia, em 16/07/2018 decorreu o prazo sem qualquer 

manifestação, conforme certidão de fl. 80.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso dos autos, onde se constata a inércia da parte interessada, 

aplica-se a regra constante do artigo 485, incisos II e III, c/c § 1º, do CPC, 

que dispõe:

 Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência 

das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

A jurisprudência assim se manifesta:

APELAÇÃO CÍVEL - EXTINÇÃO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO PROCURADOR 

PARA QUE SEJA DADO REGULAR ANDAMENTO AO FEITO - 

DESNECESSIDADE - INÉRCIA CONFIGURADA. A extinção do processo por 

abandono da causa deverá ser precedida de intimação pessoal da parte 

interessada, sendo desnecessária a prévia intimação do advogado da 

parte para se configurar o abandono da causa. Inteligência do art. 267, § 

1º, do Código de Processo Civil. (...) (TJ-MG, Relator: Cabral da Silva, Data 

de Julgamento: 28/07/2015, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL).

PROCESSUAL CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE 

CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. Extingue-se a ação quando a 

parte, por não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar 

a causa por mais de trinta dias e não suprir a falta em quarenta e oito 

horas, embora intimada para tanto. (TJ-MG - AC: 10384100875390001 MG 

, Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 13/03/2014, Câmaras Cíveis 

/ 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2014).

Destarte, requerente foi intimado por edital para dar prosseguimento no 

feito, não o fez no prazo legal, sendo, pois, factível o não conhecimento 

do mérito com a consequente extinção do feito.

Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.

Isento a parte requerente de custas e emolumentos processuais, por ser 

beneficiaria de assistência judiciária gratuita.

Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais.

 Publique-se

Intime-se

Cumpra-se.

 Várzea Grande, 24 de julho de 2018

.

DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO

 JUIZ de direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 306037 Nr: 1778-65.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDSG, ACDSG, JJDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO HENRIQUE DA ROCHA - 

OAB:8004, COORDENADOR DA UNIVAG - NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA/CURADOR - OAB:, LYZIA MENNA BARRETO FERREIRA - 

UNIVAG - OAB:7329B, TATIANA M. DO AMARAL - OAB:OAB/MT 

6.560B

 Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.Isento as partes exequentes de custas e emolumentos 

processuais, por ser beneficiaria de assistência judiciária 

gratuita.Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Publique-seIntime-seCumpra-se. Várzea Grande, 24 

de julho de 2018.DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO JUIZ de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 207878 Nr: 3707-12.2008.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: I.ET.MRPSGCPDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

UNIVAG - OAB:7.099 OAB/MT, ROBERGES JÚNIOR DE LIMA - 

OAB:12.918 OAB/MT, ROSILAYNE CAMPOS FIGUEIREDO-UNIVAG. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Moreno Sanches Jr 

UNIVAG - OAB:4759/MT

 Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.Isento as partes exequentes de custas e emolumentos 

processuais, por ser beneficiaria de assistência judiciária 

gratuita.Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Publique-seIntime-seCumpra-se. Várzea Grande, 24 

de julho de 2018.DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO JUIZ de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 278470 Nr: 22075-64.2011.811.0002

 AÇÃO: Dissolução e Liquidação de Sociedade->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5.237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o Advogado da parte Autora do Ofício Nº 689/2018, da Comarca de 

Porto Alegre do Norte - Primeira Vara, informando sobre a Oitiva da 

Autora, que será realizada no dia 13/08/2018, às 12:45.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 253148 Nr: 11978-39.2010.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGBLDA, IALDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEUDER LIMA DE ASSIS - 

OAB:20006/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VITOR LIMA DE ARRUDA - 

OAB:16198

 Vistos.

I- Analisando o acordo de fl. 179/181, verifico que o mesmo versa sobre o 

pagamento de valores pretéritos, não mantendo qualquer relação com os 

presentes autos.

II- Ademais, este feito já se encontra sentenciado (fls. 168/170), inclusive, 

com trânsito em julgado (fl. 174).

III- Desta feita, uma vez entregue a prestação jurisdicional, indefiro os 

pedidos manejados às fls. 179/181 e 192, devendo à autora, se assim lhe 

aprouver, ingressar com a ação própria.

IV- Intime-se e, após, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 419150 Nr: 21593-77.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GJDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732

 Execução de sentença
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Código nº 419150

VISTOS.

I – Dentro do poder geral de cautela, designo audiência de 

Media-ção/conciliação (art. 165, §§ 2º e 3º do CPC) para o dia 30/08/2018, 

às 14h00m(horário oficial de MT).

 II - Intimem-se as partes da presente execução, para comparecerem, 

que-rendo, acompanhados de advogado e/ou defensores públicos, 

oportunidade em que será buscada a composição. A ausência 

injustificada de qualquer das partes acarretará a aplica-ção de multa, nos 

termos do § 8º, ambos do art. 334, do CPC/2015.

 III- Cumpra-se.

 Várzea Grande, 19 de julho de 2018.

Dr. JOSÉ ANTONIO BEZERRA FILHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 311011 Nr: 7078-08.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERDS, ERDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.Isento a parte requerente de custas e emolumentos 

processuais, por ser beneficiaria de assistência judiciária 

Gratuita.Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Publique-seIntime-seCumpra-se. Várzea Grande, 24 

de julho de 2018.DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO JUIZ de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 442825 Nr: 8245-55.2016.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: YSDSF, VMDSF, SMPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN ALVES 

FERREIRA -UNIVAG - OAB:8777, BRUNO OLIVEIRA CASTRO-UNIVAG - 

OAB:9237, JOSÉ CARLOS FORMIGA JUNIOR - OAB:5645

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.Isento as partes requerentes de custas e emolumentos 

processuais, por ser beneficiaria de assistência judiciária 

gratuita.Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Publique-seIntime-seCumpra-se. Várzea Grande, 24 

de julho de 2018.DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO JUIZ de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 301821 Nr: 22578-51.2012.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSSDC, MSSDC, MSDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.Isento as partes requerentes de custas e emolumentos 

processuais, por ser beneficiaria de assistência judiciária 

Gratuita.Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Publique-seIntime-seCumpra-se. Várzea Grande, 24 

de julho de 2018.DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO JUIZ de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 290199 Nr: 9792-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JVP, MPDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DE MENEZES - 

OAB:6934/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, deixo de resolver o mérito e em consequência julgo 

extinto o processo, com fundamento no Artigo 485, § 1º do Código de 

Processo Civil.Isento a parte requerente de custas e emolumentos 

processuais, por ser beneficiaria de assistência judiciária 

Gratuita.Certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as 

formalidades legais. Publique-seIntime-seCumpra-se. Várzea Grande, 24 

de julho de 2018.DR. JOSÉ ANTÔNIO BEZERRA FILHO JUIZ de direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 322963 Nr: 19361-63.2013.811.0002

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSFR, LFDS, LVFDS, VMDS, SFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELIA BORGES DE MORAIS 

RODRIGUES - OAB:MT 10.226

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, remeti matéria para imprensa com intimação da advogada 

dos autores, para juntar aos autos a cópia de Certidão de Nascimento do 

Sr. Sebastiao Ferreira da Silva, no prazo de 05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 416198 Nr: 20026-11.2015.811.0002

 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: RRPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HJSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE 

ARAÚJO - OAB:OAB/MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 I - A renúncia só produz efeitos processuais depois que, cumprida, 

conste dos autos ou que a parte ingresse em Juízo com novo procurador. 

Além, é claro, de continuar o advogado a representá-lo, pelo prazo de 10 

dias.

 II- Intime-se o renunciante para trazer para os autos, no prazo legal, prova 

da notificação, posto que é dever do advogado e não do Juiz cientificá-lo 

(CPC, art. 112).

III - Caso não haja manifestação da parte interessada em 15 (quinze) dias, 

intime-se a parte autora, pessoalmente, por meio de oficial de justiça, a 

promover o andamento do feito, no PRAZO DE 05 dias, sob pena de assim 

não o fazendo, não ser resolvido o mérito, nos termos do ARTIGO 485, 

§1º DO CPC.

IV – Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 476516 Nr: 24466-16.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSBM, JDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KENNER LANGNER DA SILVA - 

OAB:21029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.
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Tendo em vista a certidão de fl. 45, intime-se o requerente para regularizar 

as custas processuais, no prazo de 05 dias, sob pena de cancelamento 

da distribuição.

Às providências.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

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)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1008346-41.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - Aos Advogados da Autora para manifestar sobre o Estudo 

Psicossocial ID 14362484 conforme determinado no despacho de ID 

12972043. Várzea Grande/MT, 25 de julho de 2018. Edith Garcia Analista 

Judicial

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1004639-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ILDECI ALVES DA SILVA LULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO MAGELA DE ARAUJO OAB - GO8695 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOEL LOPES LULA (REQUERIDO)

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. 1004639-31.2018.8.11.0002. VISTOS etc. Antecipo a 

audiência de interrogatório para data de 14 de Agosto de 2018, às 16 

horas (ID. 13549833 e 14032391). Intimem-se as partes e ao Ministério 

Público. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 23 de Julho de 2018. CHRISTIANE 

DA COSTA MARQUES NEVES JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000570-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. F. G. D. M. (REQUERENTE)

N. F. G. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE GOMES DE MORAES OAB - MT17055/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1000570-53.2018.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas: - À Advogada das Autoras para manifestar sobre o Estudo 

Psicossocial de ID.: 14323145 no prazo de 05 (cinco) dias, conforme 

despacho de ID.: 12784782. Várzea Grande/MT, 25 de julho de 2018. Edith 

Garcia Analista Judicial

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 32561 Nr: 707-53.1998.811.0002

 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: SADY DE QUEIROZ MUSSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOÃO MUSSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 

OAB:MT 9.209, RÔMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7693

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS etc.

Trata-se de Ação de Inventário.

Relata a viúva que após a sentença proferida às fls. 279/280, fez um 

levantamento e constatou a existência 216 lotes no imóvel, sendo que 115 

deles estão livres para regularização e escrituração. Contudo, a maioria 

encontra-se ocupado/invadido.

Na data de 16/07/2018 realizou reunião com os invasores que 

encontram-se em situação precária na posse e acordaram que a 

regularização se dê mediante pagamento do ITCD, IPTU e demais eventual 

despesas.

Sustenta ser pessoa humilde, além do fato de contar 60 (sessenta) anos e 

estar adoentada, não tendo condições financeiras de regularizar todos os 

lotes, senão da forma como ajustou com os ”invasores”.

 Pugnou: ...a requerente, dentro do que preceitua o princípio da função 

social da propriedade, requer a Vossa Excelência, autorizar a extração 

das respectivas Cartas de Adjudicação e/ou Alvarás dos Lotes do 

Loteamento “Jardim Campos Verde” na medida que a requerente for 

juntando aos autos os comprovantes de pagamento do ITCD e IPTU, ainda 

que por unidade de lote. (Fls. 323).

Aparentemente não se vislumbra óbice à pretensão, mas os pedidos 

serão analisados conforme virem aos autos, sendo importante salientar a 

necessidade de pagamento dos tributos, como já mencionado pela parte.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande/MT, 24 de Julho de 2018.

CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 258990 Nr: 18413-29.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELEUZA GRIMAR RIBEIRO DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GERALDO UCHOA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDEMIRO SANTANA FERREIRA - 

OAB:897, Delcio Julio Bento Junior - OAB:15302

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TREYSCE APARECIDA 

RODRIGUES VIERA - OAB:14143-E

 VISTOS etc.

Defiro como requerido às fls. 329.

Proceda-se a penhora e avaliação de bens indicados pela exequente às 

fls. 329, se em nome e com a marca do executado (gado), intimando-se a 

parte devedora.

Após, intime-se a parte exequente para manifestação.

Sem prejuízo da determinação acima, designe-se a audiência conforme 

pauta da Sra. Conciliadora.

Expeça-se o necessário a realização do ato.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 24 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.: 445891 Nr: 9878-04.2016.811.0002

 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: EAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMP, BCM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE PEREIRA DOS 

SANTOS RUIZ - OAB:OAB/MT16.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - 

OAB:20079/O

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte requerida para que no prazo de 
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10 (dez) dias manifeste sobre o pedido de desistência formulado nos 

autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 388174 Nr: 4191-80.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MDM, FDDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIA JANE BRANDÃO MARTINS 

GARCIA - OAB:7580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte autora para que no prazo de 10 

(dez) dias manifeste sobre a petição juntada nos autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 427926 Nr: 26231-56.2015.811.0002

 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: JBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCSMDO, GJDO, MBDO, IGDO, PGDO, MOZ, 

AGDO, CBDO, MBDO, MBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCON BARROS 

FERREIRA (UNIVAG) - OAB:8777, BRUNO OLIVEIRA CASTRO-UNIVAG - 

OAB:9237, SERGIO MITSUO TAMURA/UNIVAG - OAB:17150/MT, 

UNIVAG - NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLN BARROS 

FERREIRA - UNIVAG - OAB:8.777, LYZIA MENNA BARRETO FERREIRA - 

UNIVAG - OAB:7329B, MARCEL ALEXANDRE LOPES - UNIVAG - 

OAB:OAB/MT 6.454, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - UNIVAG - OAB:, 

NUCLEO DE PRÁTICA JURIDICA DA UNIVAG - 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 10 

(dez) dias cumpra as solicitações de fls.177

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 108775 Nr: 4702-59.2007.811.0002

 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: GESSY OLIVEIRA NEVES, ALMERINDO PERREIRA 

NEVES, DUARTINA JOSEFA NEVES, ANTÔNIO PEREIRA NEVES, MARIA 

DA SILVA NEVES, CLEUZA DOS REIS MONTEIRO, MARCINDO PEREIRA 

NEVES, MARIA DINALVA NEVES, LINDENOR FRANCISCO NEVES, 

EXPEDITO DANTAS MONTEIRO, EUCLIDES PEREIRA NEVES, JUNIOR 

PERERIA NEVES, FRANCISCA MARLENE DE AZEVEDO NEVES, MARIA 

JOSÉ NATALINO NEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PEDRO PEREIRA NEVES, ESPÓLIO 

DE GEROLINDA BERTHOLINA DOS REIS NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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 cumpra as solicitações de fls. 128/129

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 294321 Nr: 14417-52.2012.811.0002

 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: ROGERIO FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ROOSEWELT FERRARI, RODRIGO 

FERRARI, JOÃO VICTOR GOMES FERRARI, ROSELI HORTOLAN FERRARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216, Rafaella 

Lory da Silva e Silva - OAB:MT 12.445, SONIA REGINA DE LIMA 

VILELA - OAB:15971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYNE RAMMINGER PISSANT 

- OAB:12.120/MT, CLAUDISON RODRIGUES - OAB:OAB/MT 9.901, 

CLAUDISON RODRIGUES - OAB:MT 9.901, EBER MILTON DA SILVA 

SOARES - OAB:13802, NUCLEO DE PRATICA JURIDICA - UNIVAG - 

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 10 

(dez) dias cumpra as solicitações de fls.167

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 322986 Nr: 19385-91.2013.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA DE FÁTIMA MOURA PORFÍRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAURÍCIO NUNES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS WENDER CURVO RONDON 

- OAB:15913/MT

 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 cumpra as solicitações de fls. 55

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Christiane da Costa Marques Neves

 Cod. Proc.: 323322 Nr: 19720-13.2013.811.0002

 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: ELAINE FRANCISCA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELITON MELO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO ARRUDA 

CUSTODIO - OAB:11997/MT

 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 cumpra as solicitações de fls.71

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009477-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIETE DA SILVA RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANANDA ALVES DA COSTA OAB - MT22033/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO SE SOUSA TEIXEIRA (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1009477-51.2017.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 19/04/2018 (Id12845724), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 12/09/2018, às 15:00horas. Várzea Grande/MT, 25 de julho de 2018. 

Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009471-44.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. C. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANANDA ALVES DA COSTA OAB - MT22033/O (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

M. A. T. J. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Certidão Designação de Audiência ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO 3ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE 

V Á R Z E A  G R A N D E  P r o c e s s o  J u d i c i a l  E l e t r ô n i c o 

1009471-44.2017.8.11.0002 Certidão – Designação de Audiência 

Cumprindo Decisão de 19/04/2018 (Id12820394), autorizada pelo art. 203, 

§4º/CPC e Provimento 56/2007, designo audiência de conciliação para o 

dia 12/09/2018, às 15h:30min. Várzea Grande/MT, 25 de julho de 2018. 

Aécio da Silva Miranda Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000832-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON COSTA MOYA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SHEILLA DE ANDRADE OAB - MT8769/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA CLAUDIA RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ DA PENHA CORREA OAB - MT0008119A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000832-37.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 72.819,42; Tipo: Cível; 

Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Dissolução]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ANDERSON COSTA MOYA DE ARRUDA Parte 

Ré: REQUERIDO: JOSEFA CLAUDIA RAMOS DE OLIVEIRA SENTENÇA 

HOMOLOGATÓRIA Vistos, etc. Os requerentes supra, qualificados na 

inicial, juntando a competente documentação, ingressaram com o presente 

pedido. Tentada a conciliação, resultou frutífera. É o relatório. Fundamento 

e decido. Satisfazendo os requerentes os requisitos previstos na lei n º 

6.515/77, regulares as cláusulas da avença, bem como nos termos do 

artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, HOMOLOGO o acordo para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, restando os requerentes 

consensualmente divorciados. Isento de custas. Transitada esta em 

julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem necessários 

para averbação junto aos ofícios competentes, devendo constar que 

houve mudança de nome pela cônjuge varoa para JOSEFA CLAUDIA 

RAMOS DE OLIVEIRA . P.I.C. (Assinado Digitalmente) CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000832-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON COSTA MOYA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE SHEILLA DE ANDRADE OAB - MT8769/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA CLAUDIA RAMOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ DA PENHA CORREA OAB - MT0008119A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000832-37.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 72.819,42; Tipo: Cível; 

Espécie: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99)/[Dissolução]. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: ANDERSON COSTA MOYA DE ARRUDA Parte 

Ré: REQUERIDO: JOSEFA CLAUDIA RAMOS DE OLIVEIRA SENTENÇA 

HOMOLOGATÓRIA Vistos, etc. Os requerentes supra, qualificados na 

inicial, juntando a competente documentação, ingressaram com o presente 

pedido. Tentada a conciliação, resultou frutífera. É o relatório. Fundamento 

e decido. Satisfazendo os requerentes os requisitos previstos na lei n º 

6.515/77, regulares as cláusulas da avença, bem como nos termos do 

artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, HOMOLOGO o acordo para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, restando os requerentes 

consensualmente divorciados. Isento de custas. Transitada esta em 

julgado, expeçam-se os mandados e ofícios que se fizerem necessários 

para averbação junto aos ofícios competentes, devendo constar que 

houve mudança de nome pela cônjuge varoa para JOSEFA CLAUDIA 

RAMOS DE OLIVEIRA . P.I.C. (Assinado Digitalmente) CHRISTIANE DA 

COSTA MARQUES NEVES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000742-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PAITER BOSCARDIN OAB - MT23055/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. W. D. P. N. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000742-92.2018.8.11.0002. AUTOR: FERNANDA SILVA MAGALHAES 

RÉU: JEFFERSON WILLKER DE PAULA NASCIMENTO Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Pensão Alimentícia c/c Guarda ajuizada por CORALINE 

MAGALHÃES DE PAULA e ELOA MAGALHÃES DE PAULA, representadas 

por FERNANDA SILVA MAGALHÃES, em desfavor de JEFFERSON 

WILLKER DE PAULA NASCIMENTO, pelos motivos expostos na exordial. 

Assevera a representante legal das autoras que as crianças são filhas do 

requerido e encontram-se sob a guarda de fato da genitora Todavia, alega 

que a presente ação se faz necessária por não haver acordo com o 

requerido acerca do auxílio financeiro e da regulamentação de visitas, de 

modo a pugnar pela guarda unilateral das filhas e a fixação de alimentos 

provisórios no importe de 70% (setenta por cento) do salário mínimo, em 

sede de antecipação de tutela. No mérito, pugnou pela procedência dos 

pedidos iniciais, bem como pela gratuidade de justiça e produção de 

provas admitidas em lei. Com a inicial acostou documentos. A inicial foi 

recebida no id. n. 11615448, oportunidade em que fora concedida as 

benesses da gratuidade de justiça, bem como fixou-se 40% (quarenta por 

cento) do salário mínimo a título de alimentos provisórios, além do 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas, 

escolares e com vestuários. Contudo, fora postergada a análise da 

guarda, sendo condicionada a realização de estudo psicossocial com os 

genitores para verificar as melhores condições em favor das crianças. 

Realizada audiência de conciliação, restou infrutífera, tendo em vista ter 

sido suscitado pelo Advogado da parte requerida a existência de 

l i t i spendênc ia  com a ação em t râmi te  sob  o  nº 

1009608-26.2017.8.11.0002, neste juízo. Ademais, pugnou pela citação da 

ora requerente, no primeiro processo, vez que ainda não fora procedida. 

Vieram-me os autos conclusos. Precipuamente, é imperioso destacar que 

após detida análise dos autos constata-se a existência de uma ação em 

curso com o mesmo objeto, mesma causa de pedir e as mesmas partes, 

de modo a caracterizar a litispendência, instituto pelo qual resta impedida a 

presente relação processual. Razão pela qual acolho o pedido do Patrono 

do Requerido, no que tange a ocorrência da litispendência. Contudo, 

INDEFIRO o pedido de citação na forma requerida pelo nobre causídico, eis 

que não há previsão no Código de Processo Civil, tendo em vista que o art. 

246, do mesmo Códex estabelece que: Art. 246. “A citação será feita: I - 

pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de 

secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital; V - por 

meio eletrônico, conforme regulado em lei.” Ex Positis, na forma do art. 

485, V, do CPC/2015, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

julgamento do mérito. REVOGO PARCIALMENTE a decisão proferida no id. 

n. 11615448, de modo que sejam mantidos os benefícios da gratuidade de 

justiça. P.I.C. Após a preclusão temporal deste decisum, certifique-se e 

remeta-se ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. 

(Assinado Digitalmente) CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000742-92.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

F. S. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRENDA PAITER BOSCARDIN OAB - MT23055/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. W. D. P. N. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES OAB - MT0014826A 

(ADVOGADO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 

1000742-92.2018.8.11.0002. AUTOR: FERNANDA SILVA MAGALHAES 

RÉU: JEFFERSON WILLKER DE PAULA NASCIMENTO Vistos etc. Trata-se 

de Ação de Pensão Alimentícia c/c Guarda ajuizada por CORALINE 

MAGALHÃES DE PAULA e ELOA MAGALHÃES DE PAULA, representadas 

por FERNANDA SILVA MAGALHÃES, em desfavor de JEFFERSON 

WILLKER DE PAULA NASCIMENTO, pelos motivos expostos na exordial. 

Assevera a representante legal das autoras que as crianças são filhas do 

requerido e encontram-se sob a guarda de fato da genitora Todavia, alega 

que a presente ação se faz necessária por não haver acordo com o 

requerido acerca do auxílio financeiro e da regulamentação de visitas, de 

modo a pugnar pela guarda unilateral das filhas e a fixação de alimentos 

provisórios no importe de 70% (setenta por cento) do salário mínimo, em 

sede de antecipação de tutela. No mérito, pugnou pela procedência dos 

pedidos iniciais, bem como pela gratuidade de justiça e produção de 

provas admitidas em lei. Com a inicial acostou documentos. A inicial foi 

recebida no id. n. 11615448, oportunidade em que fora concedida as 

benesses da gratuidade de justiça, bem como fixou-se 40% (quarenta por 

cento) do salário mínimo a título de alimentos provisórios, além do 

pagamento de 50% (cinquenta por cento) das despesas médicas, 

escolares e com vestuários. Contudo, fora postergada a análise da 

guarda, sendo condicionada a realização de estudo psicossocial com os 

genitores para verificar as melhores condições em favor das crianças. 

Realizada audiência de conciliação, restou infrutífera, tendo em vista ter 

sido suscitado pelo Advogado da parte requerida a existência de 

l i t i spendênc ia  com a ação em t râmi te  sob  o  nº 

1009608-26.2017.8.11.0002, neste juízo. Ademais, pugnou pela citação da 

ora requerente, no primeiro processo, vez que ainda não fora procedida. 

Vieram-me os autos conclusos. Precipuamente, é imperioso destacar que 

após detida análise dos autos constata-se a existência de uma ação em 

curso com o mesmo objeto, mesma causa de pedir e as mesmas partes, 

de modo a caracterizar a litispendência, instituto pelo qual resta impedida a 

presente relação processual. Razão pela qual acolho o pedido do Patrono 

do Requerido, no que tange a ocorrência da litispendência. Contudo, 

INDEFIRO o pedido de citação na forma requerida pelo nobre causídico, eis 

que não há previsão no Código de Processo Civil, tendo em vista que o art. 

246, do mesmo Códex estabelece que: Art. 246. “A citação será feita: I - 

pelo correio; II - por oficial de justiça; III - pelo escrivão ou chefe de 

secretaria, se o citando comparecer em cartório; IV - por edital; V - por 

meio eletrônico, conforme regulado em lei.” Ex Positis, na forma do art. 

485, V, do CPC/2015, JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito sem 

julgamento do mérito. REVOGO PARCIALMENTE a decisão proferida no id. 

n. 11615448, de modo que sejam mantidos os benefícios da gratuidade de 

justiça. P.I.C. Após a preclusão temporal deste decisum, certifique-se e 

remeta-se ao arquivo, com as baixas, anotações e demais formalidades. 

(Assinado Digitalmente) CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES Juíza 

de Direito em Substituição Legal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288153 Nr: 7576-41.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eunice Elena Ioris da Rosa - 

OAB:6.850, Evaldo Gusmão da Rosa - OAB:2982

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DABERSON MACHADO 

BATISTA - OAB:OAB/MT7495, mackson douglas boabaid de souza - 

OAB:20201/0

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALESSANDRA DA SILVA ROSA, Cpf: 

00223578150, Rg: 15039358, Filiação: Julio Cesar Santana da Rosa e Zila 

da Silva Batista, data de nascimento: 27/04/1984, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, casado(a), estudante, Telefone (65) 99842869. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da(s) parte(s) acima qualificada(s), atualmente 

em lugar incerto e não sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito 05, 

sob pena de extinção, na forma do art. 267,II, do CPC, pois esse 

encontra-se abandonado há mais de 30 (trinta) dias, devendo para tanto 

Intima-se a exequente, para que dê andamento ao feito, acostando aos 

autos o endereço atualizado do executado..

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, Gracielle Stefani Cruz, 

digitei.

Várzea Grande, 16 de julho de 2018

Aécio da Silva Miranda Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005776-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA MARGARETH GONCHO OAB - SC31760 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEI INGLEZ EIRELI - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

depositar a diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006380-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ PEDROSO MARQUES OAB - SP171045 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EBIA TSUYA TAKEDA OZAKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006380-09.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A REQUERIDO: EBIA TSUYA TAKEDA 

OZAKI Vistos... Considerando o teor da Resolução n.° 01/2015/TP, 

publicada no DJE n.° 9468, de 30/01/2015, que criou a Vara Especializada 

de Direito Bancário na Comarca de Várzea Grande (MT), DETERMINO a 

redistribuição destes autos de natureza bancária para a vara 

especializada. Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências. 

Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006016-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERLEY RODRIGO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA PETROPOLIS LIMITADA - ME (RÉU)

IMOBILIARIA LUZO BRASILEIRA LTDA - ME (RÉU)

LUCIA PEREIRA BORGES (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006016-37.2018.8.11.0002. 

AUTOR: ANDERLEY RODRIGO MOREIRA RÉU: IMOBILIARIA PETROPOLIS 

LIMITADA - ME, IMOBILIARIA LUZO BRASILEIRA LTDA - ME, LUCIA 

PEREIRA BORGES Vistos... Em se tratando de ação petitória, estando em 

discussão o domínio, tenho entendimento que se faz necessária a 

comprovação da propriedade, mediante juntada de documento próprio, in 

casu, cópia da matrícula do imóvel. Assim, nos termos do art. 1.245 do CC, 

emende o autor a inicial, trazendo aos autos documento que comprove o 
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seu domínio sobre o imóvel em questão, especificamente, a sua matrícula. 

Para tanto, concedo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC/2015). Intime-se. Cumpra-se. 

(Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006320-36.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI OAB - MT24411/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEOCIR NUNES DA SILVA (RÉU)

LUZIA CRISTINA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1006320-36.2018.8.11.0002. 

AUTOR: FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO RÉU: LEOCIR NUNES 

DA SILVA, LUZIA CRISTINA DA SILVA 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. Trata-se de Ação de Despejo com Pedido Tutela Antecipada 

com Desocupação do Imóvel e Cobrança de Aluguéis proposta por 

FLAVIANO KLEBERT TAQUES FIGUEIREDO em desfavor de LEOCIR 

NUNES DA SILVA e LUZIA CRISTINA DA SILVA na qual alega, em síntese, 

inadimplência no pagamento de aluguel referente quatro meses, 

totalizando o montante de R$ 27.000,00 (vinte sete mil reais). Para 

antecipação dos efeitos da tutela, devem estar demonstrados os 

requisitos legais específicos, quais seja, a prova inequívoca e a 

verossimilhança das alegações, previstos no art. 300, do CPC. Para a 

concessão de tutela antecipatória, mister se faz a apreciação de dois 

requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo. A probabilidade que autoriza o 

emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a 

probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das 

alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo 

provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau 

de refutação nesses elementos, sendo necessário o convencimento do 

juiz de que o direito é provável para conceder a tutela provisória. Nesse 

caso, analisando os autos, vê-se que o contrato de locação firmado entre 

os litigantes (Id. nº. 14309067) pelo prazo de 03 (três) anos, com início em 

10 de outubro de 2017, pelo valor mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), 

sendo que até o momento o réu/locatário encontra em aberto 

correspondente aos alugues de 01/2017 à 09/2017, totalizando o montante 

de R$ 27.000,00 (vinte sete mil reais). A inadimplência no pagamento de 

alugueres é elemento a autorizar a concessão de liminar de despejo 

independentemente de motivo, nos termos do art. 59, §1º, IX, da Lei n.º 

8.245/91, considerando que o contrato não prevê nenhuma das garantias 

previstas no art. 37, da referida Lei, o que comprova o segundo requisito 

autorizador da medida. Tenho ainda, que ação de despejo por falta de 

pagamento prescinde de notificação, haja vista que a mora decorre do 

simples inadimplemento. "LOCAÇÃO AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE 

PAGAMENTO INADIMPLEMENTO CONFIGURADO NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 

DESNECESSIDADE RECURSO IMPROVIDO. A ação de despejo por falta de 

pagamento prescinde de notificação, haja vista que a mora decorre do 

simples inadimplemento". (TJSP APL: 00064111020108260002 SP 

000641110.2010.8.26.0002, Relator: Renato Sartorelli, Data de Julgamento: 

12/11/2014, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

13/11/2014). Assim, tais elementos comprovam a probabilidade do direito, 

ressalvando que a matéria será pormenorizadamente analisada a 

posteriori. Relativamente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, também vejo demonstrada, pelo fato do réu estar usando o 

imóvel sem pagar qualquer prestação ao autor, o que vem lhe causando 

grandes prejuízos. Dessa forma, CONCEDO A LIMINAR pleiteada, 

determinando que o réu/locatário seja intimado a desocupar o imóvel objeto 

do instrumento contratual de Id. 14309067, no prazo de 15 dias, sob pena 

de expedição de mandado de despejo. Analisando autos verifico, que 

parte autora realizou o depósito da caução indicado na Id. nº 14313143, 

recebo. À vista da ausência de manifestação expressa da parte autora 

quanto ao seu desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em 

atendimento ao artigo 334, caput, CPC, designo audiência de 

conciliação/mediação para o dia 29/08/2018, às 17:00 horas, a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça 

desde Estado, nos temos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e 

Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a parte autora intimada por 

meio da presente para comparecimento à respectiva solenidade, à luz do 

disposto no §3º do art. 334 do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio 

ou mandado, para comparecimento à audiência de conciliação e/ou 

mediação, com antecedência mínima de 20 dias, facultando-lhe a 

prerrogativa de manifestar, com 10 (dez) dias de antecedência da 

audiência acima designada, seu desinteresse na autocomposição, 

hipótese em que a audiência será cancelada e o termo inicial para 

oferecer contestação iniciará da data do protocolo do pedido de 

cancelamento da solenidade (art. 334, §4º, inc. I, §5º c/c inciso II, art. 335, 

ambos do CPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 446445 Nr: 10175-11.2016.811.0002

 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: AILSON SAMPAIO DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSITIVA FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAUL COELHO CURVO - 

OAB:11732/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CLEBER LOPES 

SCARMAGNANI - OAB:OAB/MT 14.758

 Certifico que a contestação, bem como, a impugnação foram tempestiva. 

Impulsiono,ainda, para intimar as partes sobre as provas que pretendem 

produzir

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435690 Nr: 4444-34.2016.811.0002

 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: VANIA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA CAMINHOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO - OAB:12184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:

 Certifico que a contestação, bem como, a impugnação foram tempestiva. 

Impulsiono,ainda, para intimar as partes sobre as provas que pretendem 

produzir

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435629 Nr: 4423-58.2016.811.0002

 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: BELMIRO PAULO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DIAS FERREIRA - 

OAB:14.548

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:40.066/DF, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:36.537-A/GO

 Certifico que a contestação, bem como, a impugnação foram tempestiva. 

Impulsiono,ainda, para intimar as partes sobre as provas que pretendem 

produzir

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 436320 Nr: 4808-06.2016.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BANDEIRANTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARNALDO PAISANO LIANHOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

a contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 399209 Nr: 10909-93.2015.811.0002

 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: SINAIA LAMAR CAMARGO FERRO, NELSON GASPAR 

FERRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIELSON GUIMARÃES CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

a contestação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 432784 Nr: 2644-68.2016.811.0002

 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: SIVONEIDE MARINA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10.208/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

o pagamento efetuado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 417895 Nr: 20916-47.2015.811.0002

 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: EDVALDO SOARES DE MAGALHÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO TV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA FATIMA DE PAULA - 

OAB:10140/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

o pagamento efetuado

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 417303 Nr: 20641-98.2015.811.0002

 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: JOSEFA EUNICE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:OAB/ MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EDUARDO PRADO - 

OAB:16.940-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

o pagamento efetuado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435896 Nr: 4574-24.2016.811.0002

 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: SIMONE FERNANDA DE OLIVEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para manifestar 

sobre o recurso de apelação

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435887 Nr: 4565-62.2016.811.0002

 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: ANTONIO MARCUS ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. EVANDRO CESAR 

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:OAB/MT 13.431-B

 Impulsiono estes autos para intimar a parte requerida para manifestar 

sobre o recurso de apelação

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 446677 Nr: 10263-49.2016.811.0002

 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: JOECILEY GONÇALO DE MAGALHAES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SALATIEL DE LIRA MATTOS - 

OAB:MT 12.893

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:OAB/MT 12.090-A, PAULO EDUARDO DIAS 

DE CARVALHO - OAB:13.577-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes para manifestar sobre o 

recurso de apelação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 433644 Nr: 3190-26.2016.811.0002

 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: IZABELLA REGINA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DE 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

o recurso de apelação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 338774 Nr: 6935-82.2014.811.0002

 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: DAILTON ROCHA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEMAR NORTE LESTE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A

 Impulsiono estes autos para intimar a parte autora para manifestar sobre 

o recurso de apelação

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias
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 Cod. Proc.: 379119 Nr: 26120-09.2014.811.0002

 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: IRACEMA MORAIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO DE CUIABÁ-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:OAB/MT 16.237, RAFAEL SILVA DO AMARAL - OAB:OAB/MT 

16.388

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM FELIPE SPADONI - 

OAB:6.197/MT, JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - OAB:OAB/MT 6.735

 Processo nº 26120-09/2014. (Cód. 379119)

Vistos...

Defiro o pedido de levantamento dos valores depositados conforme 

requerido às fls. 330, devendo a Sra. Gestora providenciar a expedição 

do respectivo alvará.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estilo.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 24 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 291737 Nr: 11732-72.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALEX CRISTIAN MAYCUS DE ARRUDA MATEUS, 

LUCAS GABRIEL MAYCUS DE ARRUDA MATEUS, MILLENA MIKAELE DE 

ARRUDA MATEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO FERREIRA SILVA - 

OAB:13.280

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A/MT

 Processo nº 11732-72/2012. (Cód. 291737)

Vistos...

Cumpridas as exigências legais quanto à representação processual, hei 

por bem em autorizar o levantamento do valor restante em favor dos 

autores, conforme requerido às fls. 138, devendo a Sra. Gestora expedir 

o necessário.

Feito isso, arquivem-se estes autos com as devidas baixas e anotações 

de estilo.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande-MT, 24 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 303050 Nr: 23963-34.2012.811.0002

 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: ACÁCIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA SOLASOL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA RODRIGUES - OAB:MT 

12.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 23963-34/2012 (Cód. 303050)

Vistos...

Observo que a decisão retro não foi lançada no sistema Apolo, não houve 

a intimação, tão pouco, foram devolvidos os autos, de forma que restou 

prejudicada a audiência ali designada.

Redesigno a solenidade para 05.09.2018, às 17:00h.

Cumpra-se conforme determinado na decisão de fls. 70, expedindo-se o 

necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 24 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 392647 Nr: 6980-52.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEIRACY BUENO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:

 DIANTE DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta 

Ação de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios 

do Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor da 

autora na importância de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um 

reais e vinte e cinco centavos).Para fins de liquidação da sentença, o 

valor deverá ser atualizado com juros de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação, na forma do art. 405 do CC/2002, e correção monetária 

pelo INPC desde o evento danoso.Pelo princípio da sucumbência e por 

entender que a autora decaiu apenas no quantum, condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais, bem como, verbas advocatícias, que 

arbitro em R$ 1.200,00 (mil e duzentos) reais, nos termos do art. 85, § 8° 

do novo Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal e não 

havendo manifestação das partes, arquivem-se os autos com as devidas 

baixas e anotações.PUBLIQUE-SE.INTIME-SE.CUMPRA-SE.VÁRZEA 

GRANDE–MT, 24 DE JULHO DE 2018.ESTER BELÉM NUNESJUÍZA DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 426012 Nr: 25165-41.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO PAULISTA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SUEO ISHIWATARI JUNIOR, BANCO DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUDSON ROQUE BOBATO 

SCHIMITT - OAB:OAB/MT14.360

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ 

- OAB:15914, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14.258-A

 Processo n° 25165-41/2015 (Cód. 426012)

Vistos...

Da análise dos autos, que me vieram conclusos para julgamento 

antecipado, observo que o patrono do corréu Banco do Brasil não estava 

cadastrado no sistema Apolo para receber intimações, frustrando, assim, 

o ato de fls. 118.

Além disso, o autor não foi intimado a falar sobre as preliminares da 

contestação de fls. 106/110.

Assim, determino a intimação do autor para impugnar a contestação do 

corréu João Sueo Ishiwatari Junior, no prazo legal.

Após, mediante impulso por certidão, ao corréu Banco do Brasil para 

manifestar interesse na dilação probatória, devendo, em caso positivo, 

indicar as provas que ainda pretende produzir.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 24 de julho de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 451664 Nr: 12582-87.2016.811.0002

 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
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 PARTE AUTORA: CONDOMINIO TERRA NOVA VARZEA GRANDE I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANIELLE MALHEIROS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON FREDERICO KUNZE 

PINTO - OAB:OAB/MT 9.297

 ANTE O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTES os pedidos feitos nesta Ação 

de Cobrança para CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 4.522,39 (quatro 

mil quinhentos e vinte e dois reais e trinta e nove centavos) em favor do 

autor, referente às taxas condominiais indicadas às fls. 06 e com último 

vencimento em maio/2016, bem como, eventuais taxas vencidas até a 

apresentação do pedido de cumprimento de sentença por tratar-se de 

prestações periódicas e decorrerem da mesma relação, o que faço com 

amparo nos princípios da economia, efetividade e aproveitamento de 

atos.Para fins de liquidação da sentença, o valor supra deverá ser 

atualizado com juros simples de 1% ao mês, correção monetária pelo INPC 

e multa de 2% desde a propositura da ação, devendo o autor providenciar 

a amortização com os depósitos realizados pela ré. Existindo valores 

vencidos no curso da demanda, a atualização deverá ser feita da mesma 

forma, desde o vencimento de cada prestação.Pelo princípio da 

sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais, bem 

como, honorários advocatícios em favor do autor, esses arbitrados em 15 

(quinze) por cento sobre o valor atualizado da condenação (NCPC, art. 85, 

§ 2º e art. 98, § 2º).Deixo de aplicar o disposto no art. 90, § 4º, do NCPC , 

pois apesar da ré ter reconhecido a procedência do pedido, não cumpriu 

integralmente a obrigação, mas apenas parcelou o débito sem a 

aquiescência do autor.Decorrido o prazo recursal e não havendo 

interesse no cumprimento da sentença, arquivem-se os autos com as 

devidas baixas e anotações.Esta sentença é publicada no seguinte 

endereço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 450731 Nr: 12229-47.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGOC, FABIA AUGUSTA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo nº 12229-47/2016. (Cód. 450731)

Vistos...

Por verificar que a parte autora atingiu a maioridade civil (fls. 24), nos 

termos do art. 76 do CPC, suspendo o processo pelo prazo de 20 dias, 

para que seja sanado o vício.

Feito isso, conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 08 de novembro de 2017.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 280649 Nr: 24577-73.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILADOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COM. LTDA E.P.P.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIRENE P. A. SILVA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGARD GOMES DE 

CARVALHO - OAB:10143/MT

 Processo n° 24577-73/2011 (Cód. 280649)

Vistos...

Conforme consta no extrato analítico de subconta de fls. 104/105, não há 

saldo vinculado o feito, não havendo, aparentemente, que se falar em 

remanescente, inclusive, em face da r. sentença de fls. 87, em que 

declarei extinta esta Execução e determinei os levantamentos.

Outrossim, por cautela, intime-se o credor para manifestar-se sobre os 

extratos no prazo de 10 (dez) dias e conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, de fevereiro de 2018.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 435690 Nr: 4444-34.2016.811.0002

 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: VANIA SANCHES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTIA CAMINHOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURA CECILIA GREGORIO 

DORILEO - OAB:12184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEZAR LIMA DO 

NASCIMENTO - OAB:

 Processo n° 4444-34/2016 – Cód. 435690

Vistos...

Defiro a autora assistência judiciária gratuita, Anote-se.

Cite-se a requerida para, querendo, apresentar defesa no prazo de 15 

dias, sob as penas dos artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande - MT, 8 de março de 2016

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 373738 Nr: 22108-49.2014.811.0002

 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: IGREJA EVANGÉLICA A PALAVRA DE CRISTO NO 

BRASIL, CLAUDEMIR QUINTINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO FÉLIX DA SILVA, VIRGINIA 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEMIAS BATISTA PEREIRA - 

OAB:4544-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação da MM.ª Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea 

Grande/MT, a fim de dirimir quaisquer dúvidas quanto à quitação do imóvel 

objeto da lide, bem como, eventual interesse do Estado de Mato Grosso, 

remeto a Vossa Excelência, cópia dos autos acima especificados, para 

manifestar-se nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, podendo, caso 

assim deseje, ofertar contestação.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 289834 Nr: 9383-96.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERFILATOS MULTIAÇO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA 

E.P.P, ROBERTO ALENCAR ROMERO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUEIROZ E PEDROSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Execução Comum ME095

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Queiroz e Pedroso Ltda, CNPJ: 

07363672000100, brasileiro(a), Endereço: Av. Dom Orlando Chaves, 246, 

Bairro: Ponte Nova, Cidade: Várzea Grande-MT

Resumo da Inicial:

Nome e Cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 396402 Nr: 9435-87.2015.811.0002

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVERSINO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 

OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:05

Nome do intimando:Requerente: Joversino Ferreira, Cpf: 77536347120, Rg: 

10872167 SSP MT Filiação: Santo Luiz Ferreira e Cleusa Ferreira, data de 

nascimento: 22/05/1973, brasileiro(a), natural de Ceu azul-PR, casado(a), 

serviços gerais, Endereço: Rua Ceres, N. 767, Bairro: Jd. Alvorada, 

Cidade: Colíder-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR ANDAMENTO AO FEITO,NO 

PRAZO DE CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO (CPC, art. 485, III, § 1º

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 386405 Nr: 2883-09.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA DUCARME E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA ANGELICA DA COSTA 

ZANATA - OAB:13.335, RICARDO JOAO ZANATA - OAB:8.360/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre o retorno dos autos 

do TJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005155-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTIN ADINOEL CASSIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005155-51.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: MARTIN ADINOEL CASSIN Vistos... Defiro o pedido de Id. nº 

14113967, e para tanto, cancelo a audiência de conciliação outrora 

designada. Intimem-se as partes. Intime-se. Cumpra-se. Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003718-72.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE MATA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR FERREIRA DE SOUZA OAB - MT17664/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003718-72.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: ANTONIO JOSE MATA AGUIAR REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos... Intimem-se as partes quanto à nova data da audiência de 

conciliação indica no termo de audiência de Id. nº 14363242. Intime-se. 

Cumpra-se. Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005756-28.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELINO ANTONIO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIELE AUXILIADORA DE ALMEIDA BARROS FERREIRA OAB - 

MT15358/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)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005756-28.2016.8.11.0002. 

AUTOR: JUCELINO ANTONIO LEITE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos... Diante da concordância do autor quanto ao 

depósito realizado pela ré antes de ser requerido o cumprimento da 

sentença, defiro o levantamento, devendo a Sra. Gestora observar as 

cautelas de praxe. Feito isso, ao arquivo com as devidas baixas. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004622-29.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENIL MORAES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA DE CARVALHO BALBINO OAB - MT0009346A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TV RECORD CUIABÁ S/A (RÉU)

GAZETA DIGITAL LTDA - ME (RÉU)

MT NOTÍCIA (RÉU)

DIARIO DE CUIABA LTDA - EPP (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA BENINE SALICIO OAB - MT0018244A (ADVOGADO)

LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO OAB - MT24535/O (ADVOGADO)

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - MT0003213A (ADVOGADO)

José Sebastião de Campos Sobrinho OAB - MT0006203A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1004622-29.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 60.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[DIREITO DE IMAGEM]; 

Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: ROSENIL 

MORAES DE SOUZA Parte Ré: RÉU: DIARIO DE CUIABA LTDA - EPP, 

GAZETA DIGITAL LTDA - ME, MT NOTÍCIA, TV RECORD CUIABÁ 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 , 25 de julho de 2018. 

Atenciosamente, CELIA REGINA BRANDAO CONTE Gestor(a) Judiciário(a) 

ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL 

DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, 

S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA 

GRANDE - MT - CEP: 78125-700 - TELEFONE: (65) 36888440

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 329533 Nr: 25831-13.2013.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMHO MEDICOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMORIM E SOUZA LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 
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- OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR SOBRE A CERTIDÃO 

NEGATIVA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE CINCO DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 305526 Nr: 1206-12.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECAD ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO, PATRICK ALVES COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KM Popular Bar LTDA - EPP ¹ (DITADO PUB 

BAR)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOICE BARROS DOS SANTOS - 

OAB:5924

 Intimação a requerida para manifestar acerca da petição juntada às 

fls.213/215 no prazo de 10 DIAS. NADA MAIS.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006218-14.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS SILVERIO OAB - MT0016319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006218-14.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer Específica com 

Antecipação de Tutela ajuizada por Flávio Alexandre Canabarro Rodrigues 

em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde; sustentando que é 

conveniado ao plano de saúde empresarial da requerida e que passou por 

procedimento cirúrgico recentemente devido ao rompimento do tendão de 

Aquiles, contudo após a cirurgia sofreu nova ruptura completa do tendão, 

tendo o médico responsável solicitado a realização de novo procedimento 

cirúrgico. Narra a parte autora que, o plano de saúde autorizou a primeira 

cirurgia e todos os materiais que foram utilizados, porém com a nova 

solicitação do médico responsável a requerida se negou a fornecer os 

materiais denominados: COREFIX 5,5 MM e TWIST SCREW PARAFUSO DE 

INTERFERENCIA FEMORAL 06X20MM, sob o argumento de que esses 

materiais não têm indicação para o procedimento solicitado. Assevera que 

realizou reclamação junto à ANS sob n. 5887224, mas mesmo após ser 

devidamente notificada a operadora de saúde se nega a fornecer os 

materiais. Em sede de antecipação de tutela a parte autora pugna que a 

requerida seja compelida a autorizar a cobertura de todos os 

procedimentos solicitados pelo médico responsável, bem como o 

fornecimento de todos os materiais cirúrgicos por ele indicados, sob pena 

da incidência de multa, No mérito requer a declaração de nulidade de 

eventual cláusula existente no contrato para reconhecer a obrigatoriedade 

de cobertura pela requerida, que a requerida restitua em dobro eventual 

valor que venha a ser pago em caso de indeferimento da tutela pleiteada e 

seja condenada ao pagamento de indenização pelos danos morais 

ocasionados. Ao final pugna pelos benefícios da justiça gratuita. Com a 

inicial vieram cópia do contrato de adesão e condições gerais, cópia da 

solicitação médica e documentos pessoais. Informa desinteresse na 

realização de audiência de conciliação. É o relatório. Fundamento e decido. 

No presente caso, verifica-se que a pretensão da parte autora apresenta 

características de um pedido de tutela de urgência antecipatória de caráter 

satisfativo, embora a princípio, não inspire urgência, esta se revela em 

razão do tipo da lesão, devendo a cirurgia ser realizada o quanto antes 

para que não se perca a evolução física estrutural do tornozelo do autor, 

pois segundo informação prestada em declaração médica a falta de 

reabilitação gerará sequelas funcionais físicas irreparáveis (documento de 

id. 14262166). Já os documentos acostados aos autos, indicam a 

probabilidade do direito da parte autora, pois evidenciam o vínculo 

contratual com a empresa ré, a solicitação do médico, bem como 

demonstram a negativa do plano de saúde em fornecer os materiais 

necessários. Na hipótese vertente, há liame contratual vinculando 

obrigações e direitos entre as partes. De um lado, a prestação de serviços 

médicos alcançados pelo respectivo plano, coberturas e assistências 

atinentes a tais serviços e, de outro, o pagamento da mensalidade 

acordada. Ademais, não há como o plano de assistência à saúde negar 

cobertura de materiais utilizados para a realização do procedimento 

cirúrgico, porque o art. 10 da Lei nº 9.656/98 não exclui da cobertura do 

contrato de plano de saúde o fornecimento de materiais essenciais à 

realização de cirurgia. Deve-se registrar que, ao presente caso se aplicam 

as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), 

conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual 

aprovou a Súmula 469, com a seguinte redação: “Aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. Desse modo, e 

havendo dúvidas de interpretação de cláusulas contratuais, o desate 

deverá ser sempre "de maneira mais favorável ao consumidor" (art. 47, 

CDC); razão por que merece acolhimento o pedido de tutela de urgência 

formulado pelo requerente, mesmo porque, acaso o pedido não seja 

atendido de plano, o seu provimento ao final poderá não mais surtir efeitos 

práticos e eficazes. Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA 

para determinar que a ré, no prazo máximo de quarenta e oito horas, 

autorize a cobertura de todos os procedimentos solicitados pelo médico 

responsável, bem como o fornecimento de todos os materiais cirúrgicos 

por ele indicados, sob pena da incidência de multa de R$1.000,00 (mil 

reais) limitado ao valor da causa. Outrossim, concedo à parte autora a 

gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, do CPC. Em que pese a 

manifestação expressa da parte autora no desinteresse na 

autocomposição, designo audiência de conciliação que designo para o dia 

13 de setembro de 2018, às 16h20min 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). 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). 

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). 

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 19 de 

julho de 2018. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005590-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA DELL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO ARMOA OAB - MT10372/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1005590-25.2018.8.11.0002 

Vistos. Recebo a emenda realizada por ser satisfatória. Sendo assim, 

cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do CPC, sob pena de 

penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do débito 

atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não efetuado o pagamento, 

proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, lavrando-se 

o respectivo auto e de tais atos seja a parte executada intimada, nos 

termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo encontrada a parte devedora, 

o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto de tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (art. 830, caput, CPC). Poderá a parte 

executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do mandado de 

citação, opor embargos à execução (art. 915, caput, CPC), 

independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos termos do art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 417 de 487



827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

que será reduzido pela metade em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. 

Várzea Grande/MT, 25 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1001375-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON CORREA ROZIN (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS SOARES DA SILVA OAB - MT0015461A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ANTONIO DE LIMA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1001375-06.2018.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, denota-se que a tentativa de citação 

restou infrutífera. Instado a se manifestar o autor requer a citação da 

pessoa com poderes de gerência geral ou de administração, por se tratar 

de ação de despejo de imóvel comercial. Entretanto, entendo que tal 

pedido não merece prosperar, pois o contrato de locação foi firmado com 

pessoa física, logo, somente esta detém a legitimidade para receber 

mandado de citação que informa o deferimento de liminar de despejo. 

Sendo assim, considerando que o requerido está devidamente qualificado 

e há informação do endereço residencial no contrato de locação determino 

que seja realizado nova tentativa de citação no referido endereço, 

conforme documento de id. 11892622 – Pág.1. No mais, redesigno a 

audiência de conciliação para o dia 04 de outubro de 2018, às 15h40min 

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). 

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 20 de 

julho de 2018. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002409-16.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAYRA LAIS MOREIRA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURO GONCALO DA COSTA OAB - MT15304/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. DO VALE PEDROSA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1002409-16.2018.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora requer a 

reanalise e deferimento da tutela de urgência, a qual foi já foi devidamente 

indeferida conforme id. 12514532 – Pág. 1-3, a fim de convencer este 

juízo juntou aos autos fotografias referente ao muro citado na exordial 

para demonstrar a deterioração do tijolo adquirido junto à requerida (id. 

13226540 – Pág. 1-7). No entanto, destaco que a liminar não foi indeferida 

apenas pela ausência de comprovação da alegação de má qualidade do 

produto fornecido pela empresa ré, mas também pelo fato de que a tutela 

pretendida invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito sem a 

devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, 

violando o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, 

motivo pelo qual mantenho a decisão proferida pelo magistrado titular 

desta vara. No mais, denota-se que o AR retornou negativo e a parte 

autora já se manifestou nos autos informando o endereço adequado (id. 

13892768). REDESIGNO a audiência de conciliação para o dia 04 de 

outubro de 2018, às 16h40min, cite-se/intime-se o réu 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). 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 25 de 

julho de 2018. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito 

em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006098-68.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME ABADE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDISON RODRIGUES OAB - MT9901/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006098-68.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA proposta por Guilherme Abalde de Souza em desfavor de 

Banco Bradesco Financiamentos S.A aduzindo, em síntese, que foi 

surpreendido ao descobrir que estava com o seu nome negativado pela 

empresa requerida, uma vez que desconhece a referida dívida. 

Liminarmente, requer que seus dados sejam retirados dos órgãos de 

proteção ao crédito. No mérito pugna pelo pagamento pelos danos morais 

ocasionados, pela concessão da justiça gratuita e inversão do ônus da 

prova. Juntou procuração, declaração de hipossuficiência, documentos 

pessoais, extrato do Serasa e o comprovante de depósito judicial. 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 (artigo 300, do CPC), 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, posto que o 

extrato do Serasa comprova a negativação dos dados do autor. 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 ré, 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. Cite-se/ intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para levantar o depósito e 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 04 de 

outubro de 2018, às 15h20min, consigno 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). 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. Por fim, CONCEDO os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos termos dos artigos 98 e 99 do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006138-50.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER WILLIAM CAETANO DE MELO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ONEIAS PETRONILO GAMA OAB - MT16760 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006138-50.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 

E MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposto 

pela Kleber Willian Caetano de Melo Silva em desfavor de AMAZON 

CONSTRUTORA LTDA., narrando, em síntese, que firmou contrato 

particular de promessa de compra e venda com a requerida de uma 

unidade residencial no empreendimento denominado Portal dos Imigrantes 

situado nesta urbe. Assevera que, o contrato prevê o prazo de 23 (vinte e 

três) meses para entrega do imóvel à partir da assinatura deste que se 

deu em 01.06.2015, logo, a entrega deveria ter ocorrido em 01.05.2017, 

porém ainda não ocorreu e o autor permanece pagando taxa de evolução 

de obra e aluguel de outro imóvel para sua moradia. Em sede de liminar, 

pretende que a requerida cesse imediatamente as cobranças ilegais de 

juros de obra, declarando inexigíveis as cobranças anteriores, 

ressarcindo nos moldes do art. 42, do CDC, os valores pagos ilegalmente, 

qual seja R$ 2.128,92 (dois mil cento e vinte e oito reais e noventa e dois 

centavos), bem como ressarcimento dos alugueis, no valor de R$ 7.000,00 

(sete mil reais) e alugueis vincendos até a data da efetiva entrega do 

imóvel, tendo em vista estarem presentes todos os requisitos 

autorizadores do citado preceito legal. No mérito, pugna pela procedência 

da demanda e condenação da requerida ao pagamento de indenização 

pelos danos morais ocasionados. Ao final, requer pela inversão do ônus 

da prova e pela justiça gratuita. Juntou contrato firmado com a requerida, 

contrato de locação, recibo de pagamento de Juros de Construção. É o 

relatório. Fundamento e decido. 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. No caso concreto, 

denota-se que a parte autora adquiriu o imóvel juntamente à requerida e 

alega ter quitado taxas que entende serem indevidas, contudo o contrato 

firmado entre as partes tem parcelas previamente estipuladas com juros e 

valores prefixados. Logo, não vislumbro possibilidade de conceder a tutela 

antecipada nos moldes perseguidos pela parte autora, com fulcro nos 

fundamentos que passo a expor. A modificação das cláusulas contratuais 

demanda avaliação judicial no bojo da ação, isso para apuração de 

possível discrepância ou da ilegalidade alegada, e não pode ser então, em 

princípio, aceita de forma diversa da contratada. No que tange aos 

pedidos de restituição dos valores pagos por juros de obra, ressarcimento 

dos alugueis e determinação para que a requerida arque com os alugueis 

vincendos, entendo que não merecem prosperar, haja vista a existência 

de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois a constatação 

da veracidade dos fatos que nutrem a pretensão deduzida pelo 

requerente, está condicionada à produção de provas e ao crivo do 

contraditório, bem assim tais valores encontram-se albergados no pedido 

de perdas e danos. De outro norte, denota-se que há previsão contratual 

de que em caso de atraso superior à seis meses na entrega do imóvel o 

devedor/comprador ficará exonerado dos encargos mensais, conforme 

cláusula 3.6 (documento de id. 14230511 – Pág. 6). Sendo assim, faz-se 

pertinente a suspensão da cobrança dos Juros de Construção. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 300 do CPC, CONCEDO EM PARTE A TUTELA 

DE URGÊNCIA pretendida, tão somente para determinar a suspensão da 

cobrança de juros de obra até o julgamento do feito ou decisão em 

contrário, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o 

limite do valor da causa. 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 16h40min 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). 

Concedo ao autor a JUSTIÇA GRATUITA, nos moldes ditados pelo artigo 

98 do CPC. No mais, ante da relação de consumo inconteste, DEFIRO o 

pedido de inversão do ônus da prova, no termos do art. 6º, VIII, do CDC. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006259-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO DE OLIVEIRA (AUTOR)

ADRIANE FELIPE DOS REIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLYANA SANTOS DOS REIS OAB - MT23219/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. (RÉU)

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006259-78.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO 

DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO 

DE LIMINAR proposta por Sérgio de Oliveira e Adriane Felipe dos Reis em 

desfavor de Grupo Rio Quente e RCI Brasil Prestação de Serviços de 

Intercâmbio Ltda. aduzindo, em síntese, que firmaram contrato com as 

requeridas para participar de programa de férias no valor de R$48.594,00 

(quarenta e oito mil quinhentos e noventa e quatro reais) divido em 40 

(quarenta) parcelas através do cartão de crédito, tendo os representantes 

das requeridas afirmado ainda que, além dos benefícios do programa, com 

a adesão os autores ganhariam uma viagem para Orlando nos EUA 

Entretanto, narram os requerentes que nunca conseguiram usufruir do 

referido programa, sendo frustradas todas as tentativas de agendamentos 

de reservas de hotéis, bem assim não conseguiram agendar a viagem 

internacional, pois foram informados que estariam equivocados e não 

havia previsão de nenhuma viagem à Orlando. Informam que apresentaram 

reclamação junto ao PROCON, porém a tentativa de conciliação restou 

frustrada. Liminarmente, requerem a suspensão das parcelas vincendas 

no cartão de crédito do primeiro reclamante no valor de R$ 1.157,00 (mil 

cento e cinquenta e sete reais), resguardando o Autor de prejuízo ainda 

maior do que o já suportado, sob pena de multa diária No mérito pugnam 

pela declaração de rescisão contratual por culpa exclusiva das 

requeridas, pela devolução integral dos valores já pagos, totalizando até o 

presente momento R$ 20.826,00 (vinte mil oitocentos e vinte e seis reais) e 

das parcelas vincendas no decorrer da presente ação, aplicado juros e 

correção monetária desde o respectivo desembolso, bem assim pela 

condenação das requeridas ao pagamento de indenização pelos danos 

morais ocasionados. Juntou procuração, documentos pessoais, extratos 

bancários comprovando os valores debitados, o contrato firmados com as 

requeridas, a reclamação feita junto ao PROCON. Ao final requereram 

pelos benefícios da justiça gratuita e pela inversão do ônus da prova. 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 tenha que 

permanecer pagando as parcelas referentes à contrato que pretende 

rescindir, cujos benefícios nunca usufruiu. 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 a parte requerida 

SUSPENDA A COBRANÇA das parcelas mensais na importância de R$ 

1.157,00 (mil cento e cinquenta e sete reais) do cartão de crédito do 

requerente Sérgio de Oliveira, referentes ao contrato firmado, sob pena de 

multa diária no valor de R$200,00 (duzentos reais) limitada ao valor da 

causa. No intuito de dar efetivação à tutela provisória concedida, nos 

termos do artigo 297 do CPC, DETERMINO que seja expedido ofício ao 

BANCO BRADESCO S/A para que seja cancelado do cartão de crédito de 

titularidade de Sérgio de Oliveira (n. 4532.1171.3240.3750), o débito 

automático das parcelas vincendas no valor de R$ 1.157,00 (mil cento e 

cinquenta e sete reais) debitado em favor de “VALETUR RIO QUENTE*null” 

(fatura documento id. 14278501 – Pág. 14). Cite-se/ intime-se o réu, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 
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conciliação que designo para o dia 13 de setembro de 2018, às 17h00min, 

consigno 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). 

No mais, concedo os benefícios da JUSTIÇA GRATUITA e defiro a 

inversão do ônus da prova. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 

20 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006268-40.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA MUNIZ VILELA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AFONSO WINTER JUNIOR OAB - MT7099/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

KARLA FERNANDA MUNIZ VILELA (HERDEIRO)

GLEICYELE ESTEFANI MUNIZ VILELA (HERDEIRO)

G. C. V. M. (HERDEIRO)

K. V. M. F. (HERDEIRO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006268-40.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de Procedimento de Jurisdição Voluntária, cuja 

competência é de uma das Varas Especializadas de Família e Sucessões, 

nos termos da RESOLUÇÃO N. 11/2017/TP, de modo que este juízo carece 

de competência para processar e julgar o presente feito. Assim, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o presente feito. Determino, por 

conseguinte, que sejam os presentes autos redistribuídos para uma das 

Varas Especializadas de Família e Sucessões da Comarca. Intimem-se. 

Várzea Grande/MT, 23 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006350-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GOMES TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADESBAR ROSA DE ARAUJO OAB - MT21635/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006350-71.2018 Visto. 

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais proposta por Cerâmica Mato Grosso LTDA-ME em 

desfavor de Energisa Mato Grosso-Distribuidora de Energia S/A, pelos 

fatos e fundamentos da exordial. Narra a parte autora que é titular da UC 

6/2170250-1, a qual passou por fiscalização da requerida que, por sua 

vez, informou a parte autora quanto a constatação de um desvio de 

energia elétrica, o que gerou uma fatura suplementar de cobrança no valor 

de R$60.103,98 com vencimento em 30.07.2018; referente ao período 

recuperado. Alega ser ilegal a referida inspeção feita de forma unilateral 

pela demandada. Em sede de tutela antecipada de urgência, requer que a 

requerida se abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na 

Unidade Consumidora n. 6/2170250-1 pela fatura em discussão e se 

abstenha de incluir o nome da empresa demandante nos 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. 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. Já a probabilidade do direito restou 

evidenciada nos documentos juntados, bem assim demonstra estar em dia 

com o pagamentos das demais faturas, pretendendo discutir tão somente 

a recuperação de consumo realizada pela requerida. 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 da Unidade Consumidora n. 

6/2170250-1, bem como de incluir os dados da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito em virtude da fatura em discussão até o deslinde da 

ação; sob pena de multa diária de R$500,00 (cem reais) até o limite do 

valor da causa. Cite-se/intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo 

para o dia 04 de outubro de 2018, às 16h00min, consigno 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). 

No mais, INDEFIRO o pedido da inversão do ônus da prova, por se tratar 

de pessoa jurídica que não se enquadra no conceito de destinatário final 

dos serviços, e, portanto, não pode ser considerada consumidora. 

Também não lhe é devido tal medida processual por não ser 

hipossuficiente, fato que não autoriza a aplicação do art. 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor. RETIFIQUE-SE o polo ativo dos autos, 

uma vez que a exordial traz como requerente a pessoa jurídica 

denominada: Cerâmica Mato Grosso LTDA-ME. Considerando a urgência 

da medida, determino que a decisão seja cumprida pelo Oficial de Justiça 

Plantonista. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de julho de 2018. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição 

legal.

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006293-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS CARAMORI ALVES (RÉU)

ROSEMEIRE BENEDETTI ALVES (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006293-53.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E 

DANOS, REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA proposta por SP Comércio de Máquinas para 

Terraplanagem Ltda. em desfavor de Rosemeire Benedetti Alves e José 

Carlos Caramori Alves, aduzindo, em síntese, ter firmado com os 

requeridos Contrato de Locação n. 12/2017, cujo objeto é uma pá 

carregadeira modelo 937H, marca YOUTONG, série CM0096C8, série 

motor n. 87266589, pelo período de 23 meses, iniciando-se em 25.05.2017 

e findando em 25.04.2019. Narra que, a parte requerida se encontra 

inadimplente desde 25.04.2018, perfazendo o débito de R$30.009,54 e não 

realizou a devolução do equipamento, conforme previsto em contrato, 

mesmo após notificação extrajudicial e protesto dos cheques que foram 

entregues como forma de pagamento. Liminarmente, pretende a 

reintegração do maquinário que se encontra na posse da parte ré e requer 

a autorização para venda do equipamento. Já no mérito pugna pela 

rescisão contratual com a condenação dos requeridos ao pagamento dos 

valores inadimplidos acrescidos da multa rescisória, bem como pelas 

perdas e danos ocasionados É o breve relato. Fundamento e decido. 

Verifica-se que, se trata de ação de reintegração de posse de bem móvel, 

objeto de contrato de locação. Pois bem. O acervo probatório coligido nos 

autos traz indícios suficientes da locação firmada entre as partes. 

Denota-se ainda que, o requerente informa ter encaminhado notificação 

extrajudicial, tendo trazido aos autos Aviso de Recebimento de 

correspondência (sob id. 14295066). Portanto, ante o inadimplemento do 

contrato de locação e a inércia da parte ré em promover a devolução do 

bem, o demandante faz jus a reintegração do maquinário alugado. 
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Entretanto, não merece prosperar o pedido de autorização para venda do 

referido bem, uma vez que no contrato firmado entre as partes há cláusula 

de preferência de compra em favor da requerida (Cláusula nona – 

Contrato id. 14295059 – Pág. 1-4), sendo temerário autorizar a alienação 

do bem antes de oportunizar o exercício do contraditório e da ampla 

defesa, violando o disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição 

Federal. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO LIMINAR TÃO SOMENTE PARA 

AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO DE POSSE da pá carregadeira modelo 

937H, marca YOUTONG, série CM0096C8, série motor n. 87266589, objeto 

do Contrato de Locação (id. 14295059 – Pág. 1-4) em favor do autor, 

devendo este financiar o transporte do maquinário, consignando-se que 

eventuais despesas, devidamente comprovadas nos autos, poderão ser 

cobradas na presente ação. Defiro desde já o reforço policial, caso venha 

a ser noticiado nos autos pelo Oficial de Justiça a necessidade de tal 

medida. Cite-se a requerida dos termos desta decisão, para que querendo 

apresente contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme parágrafo 

único do artigo 564 e 566 ambos do CPC, devendo constar ainda do 

mandado as advertências referentes à revelia. Após a contestação, 

vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) dias, 

apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 25 de julho de 2018. 

(Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição 

legal.

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006359-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELI SANTI ROQUE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA OAB - MT0014169A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDA BASSO MANHOZO (RÉU)

EDNA MARIA PASSARINI BATISTA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006359-33.2018.8.11.0002 

Vistos. Citem-se / Intimem-se as requeridas para comparecer em audiência 

de conciliação que designo para o dia 04 de outubro de 2018, às 

17h00min, constando que a peça contestatória deverá ser apresentada no 

prazo de 15 (quinze) dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, 

CPC), ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade 

por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC. Após a 

contestação, vistas automáticas à parte autora para que, em 15 (quinze) 

dias, apresente a sua peça de impugnação à contestação (art. 351, CPC). 

O locatário e o fiador poderão evitar a rescisão da locação efetuando, no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da citação, o pagamento do débito 

atualizado, independentemente de cálculo e mediante depósito judicial, 

incluídos os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua 

efetivação, as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis, os 

juros de mora, as custas e os honorários do advogado do locador, fixados 

em dez por cento (10%) sobre o montante devido, se do contrato não 

constar disposição diversa (artigo 62, II, da Lei n.º 8.245/91). Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 25 de julho de 

2018. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em 

substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005549-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ATACADAO DA CONSTRUCAO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Andréa Karine Trage Belizário OAB - MT0009106A (ADVOGADO)

JULIERME ROMERO OAB - MT6240/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ABNER DIOGO MAGALHAES (EXECUTADO)

MONTE MORIA CONSTRUCAO CIVIL LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1005549-58.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do 

CPC, sob pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação 

do valor do débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não 

efetuado o pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte 

executada intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo 

encontrada a parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto 

de tantos bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, 

CPC). Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a 

juntada do mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, 

caput, CPC), independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos 

termos do art. 827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do 

valor da causa, que será reduzido pela metade em caso de integral 

pagamento no prazo de 03 (três) dias. Por fim, consigno que fica 

CONDICIONADA a expedição do mandado ao depósito do título executivo 

extrajudicial original na secretaria da 2ª Vara Cível, nos termos do artigo 

425, § 2º, do CPC. PRAZO DE 10 DIAS. Em sendo apresentado o título 

executivo junto à secretaria dentro do prazo supra cite-se. Caso contrário, 

certifique-se e faça os autos conclusos para deliberações pertinentes. 

Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. Várzea Grande/MT, 20 

de julho de 2018. (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de 

Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005409-24.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CAJUGRAM IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA GURGUERA VELLUSO OAB - SP298343 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

POMPEIA COMERCIO E SERVICO DE MARMORARIA LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº. 1005409-24.2018.8.11.0002 

Vistos. Cite-se a parte executada, para, no prazo legal de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, nos termos do art. 829, caput, do CPC, sob 

pena de penhora de tantos bens quantos bastem à satisfação do valor do 

débito atualizado, observando o art. 840, do CPC. Não efetuado o 

pagamento, proceda-se de imediato a penhora de bens e a sua avaliação, 

lavrando-se o respectivo auto e de tais atos seja a parte executada 

intimada, nos termos do art. 829, §1º do CPC. Não sendo encontrada a 

parte devedora, o Sr. Oficial de Justiça procederá o arresto de tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830, caput, CPC). 

Poderá a parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias após a juntada do 

mandado de citação, opor embargos à execução (art. 915, caput, CPC), 

independentemente de penhora (art. 914, caput, CPC). Nos termos do art. 

827 do CPC, fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa, 

que será reduzido pela metade em caso de integral pagamento no prazo 

de 03 (três) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Expeçam-se o necessário. 

Várzea Grande/MT, 23 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) Ester 

Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006294-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CRISTINA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SONIA FRASSETTO OAB - MT22684/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006294-38.2018.8.11.0002 

Vistos. Da análise dos autos constato a existência de irregularidade na 

representação processual, haja vista que a procuração juntada aos autos 
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não foi devidamente assinada pela autora (id. 14294424 – Pág. 1). Nesse 

mesmo sentido a declaração de hipossuficiência também se encontra 

apócrifa e a requerente não comprovou sua hipossuficiência financeira, 

tampouco informou sua profissão em sua qualificação, conforme 

determina o artigo 319, II, CPC. Ante o exposto, intime-se a parte autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, providenciando a 

juntada de procuração e declaração de hipossuficiência devidamente 

assinadas, bem assim traga aos autos comprovação da sua situação 

financeira precária, OU, conforme for o caso, promova o recolhimento das 

custas judiciais e taxa judiciária, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito(art. 321, parágrafo único, do CPC): Intimem-se. 

Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006371-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIOLA BORGES DE MESQUITA OAB - SP206337 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEILA DE CASSIA PEREIRA DA SILVA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1006371-47.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, logo, 

em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara Especializada em 

Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino 

que sejam os presentes autos redistribuídos para a referida vara. 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006385-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LEYSE KARRU FREITAS FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA OAB - MT17965/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos n. 1006385-31.2018.8.11.0002 

Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que a autora pugna pelos 

benefícios da justiça gratuita e em sua qualificação informa estar 

desempregada, tendo, inclusive juntado aos autos sua Carteira de 

Trabalho sem anotação. No entanto, na narração dos fatos afirma-se que 

esta sobrevive de vendas, o que dá indícios de se tratar de comerciante 

autônoma, devendo trazer aos autos comprovação de sua 

hipossuficiência através de Declaração de Comprovação de Rendimentos 

(DECORE) ou outros documentos idôneos como extratos bancários e 

Declaração do Imposto de Renda. Sendo assim, INTIME-SE a requerente 

para trazer aos autos comprovação da sua situação financeira precária, 

OU, conforme for o caso, promova o recolhimento das custas judiciais e 

taxa judiciária, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do feito 

sem julgamento do mérito (art. 321 e 290, do CPC c/c 456, §1º, da CNGC). 

Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de julho de 2018. (Assinado 

digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006408-74.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WELLINGTON DA SILVA MAGALHAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE SEGUNDA VARA CÍVEL Autos nº 1006408-74.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação que discute contrato de natureza bancária, 

logo, em razão da matéria, a competência absoluta é da Vara 

Especializada em Direito Bancário, motivo pelo qual DECLINO DA 

COMPETÊNCIA e determino que sejam os presentes autos redistribuídos 

para a referida vara. Intime-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 25 de julho 

de 2018 (Assinado digitalmente) Ester Belém Nunes Juíza de Direito em 

substituição legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000781-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (RÉU)

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de id 14281329 , requerendo o que entender de direito, inclusive, em 

sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005553-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON DE SOUZA LOPES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE CARTA DE INTIMAÇÃO – PERÍCIA Dados do processo: 

Processo: 1005553-32.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 13.500,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ACIDENTE DE 

TRÂNSITO]. Partes do processo: Parte Autora: VANDERSON DE SOUZA 

LOPES Parte Ré: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

Várzea Grande, 24 de julho de 2018. Senhor(a): VANDERSON DE SOUZA 

LOPES Em cumprimento ao disposto no art. 474 do Código de Processo 

Civil, INTIMO Vossa Senhoria na qualidade de REQUERENTE, de que a 

perícia determinada nos autos do processo acima indicado terá início no 

dia 21/08/2018, às 14h00, no Hospital Sotrauma, localizado na Avenida 

Dom Aquino, n° 355, Bairro Centro em Cuiabá - MT. Deverá o periciado 

levar todos os documentos, atestados e exames complementares que, 

porventura, possam ser úteis à confecção do laudo pericial. 

Atenciosamente, Julio Alfredo Prediger Gestor judiciário Autorizado(a) pelo 

Artigo 1205 da CNGC 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001501-27.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DINEY LEITE DA COSTA OAB - MT21352/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VARZEA GRANDE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE MORAES OAB - MT0011059A-N (ADVOGADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 422 de 487



Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001501-27.2016.8.11.0002. AUTOR: 

CONSTRUTORA SCHMIDT LTDA - ME RÉU: VARZEA GRANDE CARTORIO 

DE REGISTRO CIVIL Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, 

verifico que quando da emenda no Id. 4823303, a parte autora indicou o 

Sr. Hermes Gonçalo Ferreira para compor o polo passivo da lide, sem, 

contudo, indicar seus dados pessoais e endereço, em desconformidade 

ao disposto no art. 319, II do CPC. Não obstante a demanda ter 

prosseguido apenas em face do Sr. José Carlos Ferreira de Arruda, atual 

tabelião do 2º Ofício Notarial e Registral, tenho que diante da indicação do 

Sr. Hermes Gonçalo Ferreira no Id. 4823303, deve este ser citado acerca 

da presente ação, a fim de evitar eventual arguição de nulidade. Desta 

forma, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar os dados pessoais e endereço do Sr. Hermes Gonçalo Ferreira, a 

fim de que este também seja citado, sob pena de indeferimento. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000300-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MILEYDE TOMINAGA CERQUEIRA (RÉU)

IMPERATRIZ TERRAPLANAGEM LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1000300-29.2018.8.11.0002. AUTOR: SP 

COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA RÉU: 

IMPERATRIZ TERRAPLANAGEM LTDA - ME, MILEYDE TOMINAGA 

CERQUEIRA Vistos etc. Defiro o pedido de Id. 14126290, e suspendo o 

trâmite do processo pelo prazo de 05 (cinco) dias, transcorrido o prazo 

supra, intime-se a parte autora para proceder com andamento útil do feito, 

no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006398-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRIAN AUTO POSTO LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE RICARDO STRAPAZZON DETOFOL OAB - RO0004234A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI PAULO DA SILVA & CIA. LTDA. - ME (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006398-30.2018.8.11.0002. AUTOR: 

MIRIAN AUTO POSTO LTDA RÉU: AMAURI PAULO DA SILVA & CIA. LTDA. 

- ME Vistos. Venha a parte autora, em 30 (trinta) dias, proceder ao 

recolhimento das custas e despesas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a incapacidade de fazê-lo, sob pena de extinção do 

processo, nos termos do art. 290 do CPC e art. 456, §1°, da CNGC/MT. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004857-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA ALVES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

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 28/08/2018, 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: 1000610-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDER NAZARE MACHADO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VAGNER SPIGUEL JUNIOR OAB - MT0012209A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (RÉU)

KLEBERTON FEITOZA EUSTAQUIO (RÉU)

RAIMUNDO MARQUES FILHO (RÉU)

 

Por meio do presente ato, intimo a parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se a respeito da Certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de id 14265578 , requerendo o que entender de direito, inclusive, em 

sendo o caso (processo com custas), efetuar o depósito da diligência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001362-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DE FRANCA PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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 28/08/2018, 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005310-25.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NELCINETE LOPES RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DOMINGAS RONDON OAB - MT21853/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT0008506S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCOS BENEDITO CORREA GABRIEL (PERITO / INTÉRPRETE)

 

Por meio do presente ato intimo as partes a respeito da perícia designada 

nos autos, que terá seu início em 21/08/2018, às 14h00, no Hospital 

Sotrauma, localizado na Avenida Dom Aquino, n° 355, Bairro Centro em 

Cuiabá - MT. Deverá o periciado levar todos os documentos, atestados e 

exames complementares que, porventura, possam ser úteis à confecção 

do laudo pericial.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001880-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES RONDON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO GAIVA OAB - MT0006867A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO BARCAO DE MIRANDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1001880-94.2018.8.11.0002. AUTOR: 

CELSO ALVES RONDON RÉU: SEBASTIAO BARCAO DE MIRANDA Vistos. 

Designada audiência de conciliação, esta restou prejudicada diante da não 

citação da parte requerida, conforme termo de Id. 14190337, tendo a parte 

autora pugnado pela nova tentativa de citação da parte requerida no 

endereço descrito no Id. 143118261. Pois bem, diante da não citação da 

parte requerida, redesigno o ato para o dia 24/09/2018, às 15h30 a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a parte requerida, 

conforme pugnado no Id. 14318261, consignando-se as deliberações 

contidas na decisão de Id. 13171237. Às providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002496-40.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA OAB - MT9333/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1002496-40.2016.8.11.0002 

AUTOR: MARIA EUNICE CARVALHO DE OLIVEIRA RÉU: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Maria 

Eunice Carvalho de Oliveira promove a presente ação sumária de 

cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) em desfavor de Seguradora 

Líder de Consórcio de Seguro DPVAT S/A, visando à condenação da 

requerida ao pagamento em favor do autor da quantia de 40 (quarenta) 

salários mínimos vigente no país decorrente do Seguro Obrigatório de 

Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres 

– DPVAT, pelo sinistro ocorrido em 10/05/2016, no qual resultou em 

invalidez permanente e a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais), relativo 

às despesas médicas em decorrência do acidente. Juntou documentos de 

ids. 2382282 à 2382369 e 2383353 . Audiência de conciliação realizada, 

que restou infrutífera (id. 4591526), sendo que em seguida a requerida 

apresentou contestação (id. 4663719), alegando a falta de interesse de 

agir. No mérito, aduz a ausência de nexo causal entre o acidente e a 

invalidez, tendo em vista que o Boletim de Ocorrência juntado nos autos foi 

confeccionado com base em informações unilaterais. Alega a ausência de 

provas quanto a invalidez permanente e defende que em eventual 

condenação o valor indenizatório deverá ser pago de acordo com 

graduação da invalidez permanente. Ao final, pugnou pela improcedência 

do pedido inicial. Em seguida a parte autora apresentou impugnação à 

contestação id. 4989299. Na decisão de id. 10104762 foi determinada a 

juntada da avaliação médica realizada na autora durante a sessão de 

conciliação. No id. 10283450 foi realizada a juntada da avaliação médica 

realizada na parte autora no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos 

desta Comarca (Id. 10515354), sendo que as partes manifestaram a seu 

respeito nos Ids. 10295322 e 10411245. Na decisão saneadora de id. 

10476388 a preliminar arguida em contestação foi afastada, fixado os 

pontos controvertidos da demanda e designada audiência de instrução e 

julgamento. Na audiência de instrução e julgamento foi colhido o 

depoimento de uma testemunhada arrolada pela parte autora (ids. 

11761406 a 11761509), permanecendo os autos conclusos para prolação 

de sentença. É o necessário. Decido. Pois bem. É cediço que o seguro 

DPVAT foi criado por meio da Lei n. 6.194/74, e é obrigatório para todos os 

veículos automotores, pois visa garantir que as vítimas de acidente de 

trânsito sejam indenizadas no caso de eventual sinistro. A lei traz ainda as 

situações em que é cabível a indenização: a morte e a invalidez 

permanente, sob forma de reembolso, e despesas comprovadas com 

atendimento médico-hospitalar. No caso dos autos a parte autora alega 

inicialmente que faz jus ao pagamento do seguro DPVAT, por ter sofrido 

grave acidente com veículo automotor, que resultou em invalidez 

permanente. A requerida, por sua vez, alega que o requerente não juntou 

nos autos Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial, sendo 

este documento indispensável à justificação do suposto direito da autora, 

bem como afirma não ter restado comprovado a o nexo causal entre o 

acidente e a alegada invalidez descrita na inicial. No entanto, havendo nos 

autos provas hábeis a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, 

entendo ser dispensável a juntada de Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro descrito nos autos. Isso porque, 

em audiência de instrução e julgamento a parte autora comprovou ter sido 

vítima de um acidente de trânsito que resultou em uma lesão em sua perna 

esquerda, tendo em vista que a testemunha arrolada nos autos Sra. 

Tatiany Vicente de Magalhães em seu depoimento (ids. 11761489 a 

11761509), relatou que a autora sofreu acidente de trânsito quando 

pilotava uma motocicleta e ao passar por uma valeta perdeu o controle 

caindo ao chão e lesionando o seu tornozelo. Outrossim, a lei não traz em 

seu bojo que para receber o seguro DPVAT o segurado tenha que 

obrigatoriamente apresentar o Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial no momento do sinistro relatando o acidente de trânsito, 

sendo exigindo apenas a exibição de prova do acidente e do dano 

decorrente deste (art. 5º, da Lei 6.194/74). Portanto, estando nos autos 

comprovado a ocorrência do acidente envolvendo veículo automotor, 

torna-se dispicienda a juntada do Boletim de Ocorrência lavrado pela 

autoridade policial. Dessa forma, tenho que restou comprovado nos autos 

a ocorrência do acidente automobilístico noticiado na inicial. Dito isto, 

temos que, para o caso dos autos necessário para a concessão do 

seguro DPVAT, os seguintes requisitos: a) a existência de invalidez 

permanente, total ou parcial e b) simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa. Na hipótese 

versanda ficou comprovado a existência de invalidez parcial permanente 

do autor relacionada ao seu inferior esquerdo, restando afetada a sua 

capacidade funcional em 75%, conforme se observa por meio da 

Avaliação Médica de id. 10283450 , bem como restou comprovado também 

o acidente sofrido, consoante depoimento da testemunha inquirida em 

juízo. Assim, diante desses elementos tenho que restou comprovado o 

nexo de causalidade entre o trauma sofrido pela autora em 10/05/2016 e a 

lesão permanente de seu membro inferior esquerdo. Sobre o tema: 

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

OBRIGATÓRIO – DPVAT – NEXO DE CAUSALIDADE – EXISTÊNCIA – 

CONCAUSA COMPROVADA – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO 

DANOSO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 43 DO STJ – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Os documentos médicos existentes nos 

autos comprovam e atestam que a invalidez parcial do autor decorre de 

acidente de trânsito, de forma que afasta a alegação de ausência de nexo 

causal. A correção monetária deve ocorrer a partir do evento danoso, 

conforme estabelece a Súmula nº 43 do STJ.” (TJMT - Ap 111317/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

21/10/2015, Publicado no DJE 29/10/2015) Deste modo, não assiste razão 

os argumentos da requerida, uma vez que ficou provada a debilidade do 

requerente pela avaliação médica em razão do acidente de transito 

descrito nos autos. Portanto, tendo em vista que os documentos 

necessários para o recebimento do seguro DPVAT encontram-se 

carreados aos autos, a requerente faz jus à indenização pleiteada. No que 

tange ao quantum, a lei estabelece indenização em até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais). No caso dos autos, em que o requerente 

teve afetado de forma definitiva o membro inferior esquerdo em 75%, a lei 

estabelece o pagamento de até 70% do valor total da indenização para os 

casos em que ocorre a perda anatômica e/ou funcional completa de um 

dos membros inferiores. Portanto, deve ser considerando o grau de 

debilidade apurado no Avaliação Médica, razão pela qual reputo razoável 

a fixação de 75% de 70% do valor total da cobertura, já que a lesão da 

autora foi quantificada em 75%, o que redunda, neste caso, em uma 

indenização no valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos). Ressalto que é aplicável quanto ao parâmetro para a 

indenização o valor previsto no artigo 3º, inciso II, da Lei nº 6.194/74, com 

a redação da Medida Provisória nº 340/07, convertida na Lei nº 

11.482/2007, que limitou o valor máximo da indenização a R$ 13.500,00 

(...). Tenho, pois, como aplicável a tabela de gradação constante da Lei 

11.945/09, eis que vigente quando do sinistro. A constitucionalidade de 

referidos normativos vem sendo reconhecida pelos Tribunais Pátrios, 
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entendimento do qual coaduno: “APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. 

SINISTRO OCORRIDO NA VIGÊNCIA DA MP 451/2008. CONVERTIDA NA 

LEI 11.945/2009. INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O GRAU DE 

INVALIDEZ DO SEGURADO. PRELIMINAR SUSCITADA REJEITADA. 1.A 

seguradora demandada é parte legítima para figurar no pólo passivo, uma 

vez que tem o dever jurídico de responder pelo pagamento da indenização 

decorrente do seguro DPVAT, pois há consórcio de seguradoras que 

gerencia a distribuição dos fundos destinados ao pagamento do referido 

seguro. 2.Inconstitucionalidade da Lei n.º 11.945/2009. Descabimento. 

Norma que apenas regrou dispositivo da Lei n.º 6.197/74, em especial no 

que diz respeito ao valor máximo indenizável em caso de invalidez. 

Precedente desta Corte. 3. Nos sinistros ocorridos após o advento da 

Medida Provisória n.º 451/2008, publicada no Diário Oficial da União em 16 

de dezembro de 2008, convertida na Lei 11.945 de 4 de junho de 2009, o 

valor indenizatório deverá observar o grau de invalidez da parte segurada. 

4. A percepção dos valores referentes ao seguro DPVAT na esfera 

administrativa a título de liquidação de sinistro não importa em abdicar do 

direito de receber a complementação da indenização, havendo saldo a ser 

satisfeito, resultante da diferença entre o valor recebido e aquele 

efetivamente devido em face do percentual previsto em lei. 5. No caso em 

exame, a parte demandante não colacionou aos autos prova capaz de 

demonstrar a ocorrência de invalidez que permitisse o recebimento de 

indenização no patamar máximo de 100% do capital segurado, ou 

documentação apta a infirmar o percentual de invalidez apurado pela 

seguradora-ré. 6.Portanto, a improcedência do pedido formulado na inicial 

é à medida que se impõe. Rejeitada a preliminar e, no mérito, dado 

provimento ao apelo da ré, prejudicado o exame do recurso adesivo da 

parte autora.” (Apelação Cível Nº 70039581517, Quinta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Julgado em 

15/12/2010). No que diz respeito ao pedido de reembolso das despesas 

médicas DAMS, observo que pelos documentos juntados pela requerente 

no id. 2383353 restou comprovado que foi despendido pelo tratamento 

referente a sessões de fisioterapias um valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais). Portanto, existindo provas quanto à existência do acidente de 

trânsito e dos gastos referente ao tratamento médico-hospitalar, 

caracterizado está a responsabilidade da seguradora, o que impõe o 

pagamento do reembolso das despesas até o importe de R$ 2.700,00 (dois 

mil e setecentos reais), com suporte no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 

6.194/74, em sua redação atual. Nesse sentido: “SEGURO OBRIGATÓRIO 

(DPVAT) - DAMS – DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS MÉDICAS – 

DOCUMENTO VÁLIDO - REEMBOLSO DEVIDO – NEXO CAUSAL – 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO. Não 

há que se falar na improcedência do pedido de reembolso das despesas 

médico hospitalares decorrente de acidente automobilístico, quando resta 

devidamente demonstrado o pagamento por recibo carreado aos autos 

pelo autor, mormente por gozar de presunção juris tantum, visto que foi 

emitido por quem recebeu o valor, cabendo a seguradora o dever de 

desconstituí-lo. Restando suficientemente comprovado o nexo causal 

entre o acidente e o recibo que demonstra os gastos com o tratamento 

fisioterápico necessário, correta a condenação da seguradora no 

pagamento das despesas médicas e hospitalares (DAMS).” (TJMT - Ap 

34517/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 25/06/2015) 

“APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

DESPESAS MÉDICAS – REEMBOLSO – RECIBO COM DATA POSTERIOR E 

PRÓXIMO DA DATA DO ACIDENTE – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – 

PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Gastos hospitalares com medicamentos e 

tratamentos devidamente comprovados por meio de recibos com datas 

posteriores e próximas à data do acidente presumem-se gastos em razão 

do sinistro, configurando, assim, o nexo causal entre os eventos. Não há 

necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de apelação, citar os 

dispositivos usados a fim de prequestionamento.” (TJMT - Ap 67561/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

29/07/2015, Publicado no DJE 06/08/2015) Por isso, reconheço o dever da 

seguradora requerida de reembolsar à parte autora pelas despesas 

devidamente comprovada nos autos no importe de R$ 600,00 (seiscentos 

reais), com suporte no artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, em sua 

redação atual. Posto isto, julgo parcialmente procedente o pedido da ação 

cobrança de seguro DPVAT proposta Maria Eunice Carvalho de Oliveira 

propôs contra Seguradora Líder dos Consórcios DPVAT S.A, para 

condená-la ao pagamento do valor de R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e 

sete reais e cinquenta centavos)a título de invalidez permanente parcial 

incompleta (nomenclatura do art. 3º § 1º e incisos da Lei nº 6.194/74), 

corrigido monetariamente pelo INPC a contar da data do sinistro (STJ, 

Súmula nº. 43) em 10/05/2016 (id. 2382352), devendo ainda ser acrescido 

de juros legais moratórios de 1% ao mês a contar da data da citação (STJ, 

Súmula 426). Ainda, condeno a requerida ao pagamento de R$ 600,00 

(seiscentos reais) em favor da autora a título de reembolso pelos gastos 

com as despesas médicos hospitalares, por ter sofrido grave acidente 

com veículo automotor, devendo ser aplicados juros de mora à base de 

1% a.m, desde a citação, nos termos do art. 406, do Código Civil, c/c o 

§1º, do art. 161, do Código Tributário Nacional e a correção monetária 

deve incidir pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor– INPC, com o 

termo da contagem a partir do desembolso em 03/08/2016 (id. 2383353 ). 

Em consequência, resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC. 

Expeça-se alvará em favor do(a) perito(a) nomeado(a) nos autos, visando 

o levantamento dos respectivos honorários. Condeno a requerida ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo 

em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º do CPC). Transitado 

em julgado, determino que se aguarde a manifestação da parte vencedora 

no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, determino sejam os autos 

remetidos ao arquivo. P. I. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005999-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

HDI SEGUROS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT0015249S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMAR FERNANDES BEZERRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1005999-98.2018.8.11.0002. AUTOR: HDI 

SEGUROS S.A. RÉU: EDMAR FERNANDES BEZERRA Vistos, etc. Acolho a 

emenda da inicial constante nos Ids. 14282676 e 14282678, a fim de que 

surtam seus legais e jurídicos efeitos. Diante da ausência da manifestação 

expressa da parte autora quanto ao seu desinteresse na autocomposição 

(§5º, art. 334, CPC), e em atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo 

audiência de conciliação para o dia 24/09/2018, às 15h a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 

01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, desde já, a 

parte autora intimada por meio da presente para comparecimento à 

respectiva solenidade, à luz do disposto no § 3º do art. 334, do CPC. 

Cite-se a parte requerida, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 dias. As partes deverão 

comparecer à audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, art. 334, CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à 

audiência supra constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com 

a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334, CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer das partes ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 dias a iniciar da data da audiência de conciliação supra ou da última 

sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335, CPC), sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, no que for cabível (art. 344, CPC). Na 

hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar e/ou 

documentos, à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias a teor do 

art. 350, do CPC/2015, oferecer impugnação. Encerrada a fase a 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 10 (dez) dias, especificarem as provas que 

ainda pretendem produzir, sob pena de preclusão. Cumpra-se. Intime-se. 

Às providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006157-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO MORAES ARAUJO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO 

PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI OAB - SP0357590A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006157-90.2017.8.11.0002. AUTOR: JAIRO 

MORAES ARAUJO RÉU: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO PADRONIZADO MULTISEGMENTOS CREDITSTORE 

Vistos. Designada audiência de conciliação, esta restou prejudicada diante 

da não citação da parte requerida, conforme AR de Id. 14287469, tendo a 

parte autora pugnado pela nova tentativa de citação da parte requerida no 

endereço descrito no Id. 14296953. Pois bem, diante da não citação da 

parte requerida, redesigno o ato para o dia 24/09/2018, às 16h30 a ser 

realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste 

Estado, nos termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade. Cite-se a parte requerida, 

conforme pugnado no Id. 14296953, consignando-se as deliberações 

contidas na decisão de Id. 9530710. Às providências necessárias. 

Intimem-se. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 540354 Nr: 10096-61.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NETO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, ERYNEU 

JUNIOR DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRACTOR PARTS DISTRIBUIDORA DE AUTO 

PEÇAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTACILIO PERON - 

OAB:3684-A/MT

 Posto isso, recebo os embargos à execução, sem o efeito suspensivo, 

consignando apenas que tal providência está marcada pela 

provisoriedade e, na hipótese de aportar aos autos qualquer elemento de 

convicção contrário, pode a medida ser facilmente cessada (CPC - § 2.º, 

art. 919). Determino que se ouça o exequente/embargado no prazo de 

quinze (15) dias. Intimem-se.Várzea Grande/MT, 18 de junho de 2018. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 398251 Nr: 10419-71.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS MAURO DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY 

- OAB: MT 6.735/O

 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, sob pena de arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 347223 Nr: 13618-38.2014.811.0002

 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: ANTONIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANE PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO 

PINHEIRO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 9.235, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:15488

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6565/O, GLENDA ALVES CORREA LIMA VERDE - 

OAB:21439/MT, LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:6949, 

Pedro Henrique Ferreira Marques - OAB:19486/ /MT, RENAN JAUDY 

PEDROSO DIAS - OAB:15441 MT

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 16/05/2018.

Diante do extenso lapso temporal decorrido sem que houvesse a 

devolução dos mesmos, impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) 

advogado(a) Dr(a). Leandro Alves de Oliveira Junior a devolvê-los no 

prazo de 03(três) dias, sob pena de busca e apreensão, sem prejuízo das 

demais cominações do artigo 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 536411 Nr: 8049-17.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEANE PINHEIRO DA SILVA, ANTONIO 

PINHEIRO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 9.235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Trata-se de autos retirados em carga no dia 16/05/2018.

Diante do extenso lapso temporal decorrido sem que houvesse a 

devolução dos mesmos, impulsiono o presente feito a fim de intimar o(a) 

advogado(a) Dr(a). Leandro Alves de Oliveira Junior a devolvê-los no 

prazo de 03(três) dias, sob pena de busca e apreensão, sem prejuízo das 

demais cominações do artigo 234 do CPC.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 247270 Nr: 7135-31.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAQUINA DA CRUZ E SILVA FIALHE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ASSOCIAÇÃO DOS 

PEQUENOS PRODUTORES RURAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:9235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERVIO TULIO DE BARCELOS 

- OAB:14258-A, UNIC-VG - OAB:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 228/229. Assim, preclusa esta, e atendido o prazo 

inserto no Provimento n. 68 do CNJ, expeça-se alvará em favor da parte 

exequente para levantamento do valor depositado nos autos à fl. 226.

Outrossim, venha a parte executada, em 15 (quinze) dias, realizar o 

pagamento do valor remanescente do débito (fl. 228/229), sob as 

penalidades legais.

 Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 24 de julho de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006298-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLETO UREBE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1006298-75.2018.8.11.0002. Vistos, etc. 

Cleto Urebe promove ação declaratória de inexistência de débito cumulada 

com responsabilização civil para reparação por danos morais e materiais 

com pedido de tutela urgência em face de Banco Pan S/A, sustentando, 

em síntese, que possui contratos de empréstimos com o banco requerido, 

no entanto, desconhece os contratos de n°. 707138715-8 e 707138849-5, 

inclusive, o primeiro contrato supracitado encontra-se encerrado, e 

referente ao segundo contrato estão sendo debitados normalmente, razão 

pela qual requereu em sede de liminar a suspensão dos descontos em sua 

folha de pagamento. Ainda, requer que seja declarada a inexistência dos 

débitos com a condenação do banco requerido a título de danos materiais 

a restituição em dobro dos valores já descontados indevidamente, mais a 

condenação do banco requerido a indenização por danos morais no 

importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Juntou documentos de Ids. 

14296298 a 14296751 e 14306552. Manifestou-se no Id. 14306552 

requerendo a emenda da inicial. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Acolho a emenda da inicial, a fim de que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos. Considerando-se que se encontram presentes os requisitos da Lei 

n.º 1.060/50, DEFIRO a gratuidade da justiça. Anote-se. Outrossim, DEFIRO 

a prioridade na tramitação do processo, ante o disposto no art. 71 do 

Estatuto do Idoso, art. 1.211-A do CPC, e art. 1.775 da CGJ[1]. Da Inversão 

do Ônus da Prova Quanto à inversão do ônus da prova, convém 

esclarecer que este consentimento processual ao consumidor não é 

prestado de forma automática, apenas pela verificação da existência de 

uma relação de consumo, mas subordina-se aos preceitos do art. 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 6º. São direitos 

básicos do consumidor: (...) VIII - - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no 

processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências.” No presente caso, razão assiste à parte requerente no 

tocante ao pedido de inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, VIII 

do Código de Defesa do Consumidor, pois além da verossimilhança das 

alegações, tal inversão é indispensável, eis que, por tratar-se de prova 

negativa, não há como a parte requerente comprovar que as cobranças 

recebidas são devidas ou não. Deste modo, a requerida reúne melhores 

condições de comprovar tais causas, em detrimento da hipossuficiência 

da parte requerente, razão pela qual determino a inversão do ônus da 

prova, conforme postulado. Da Liminar Trata-se de tutela de urgência 

cautelar incidental, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da 

coexistência de dois requisitos. O primeiro exige a probabilidade do direito, 

consubstanciado na exposição da lide e do fundamento, além da 

demonstração do direito que se objetiva assegurar. Em outras palavras, a 

verossimilhança da existência do direito acautelado. Já o segundo 

requisito depende da análise objetiva da existência de perigo de dano, 

pressuposto este denominado por alguns de perigo da morosidade, o qual 

reveste a tutela do caráter de urgência. Efetivamente, o primeiro requisito 

está demonstrado pelo extrato - histórico de consignações - constante no 

Id. 14296651, 14296658 e 14296730, que comprova o desconto na folha 

de pagamento da parte autora nos valores acima alegados, o que 

corrobora a narrativa apresentada na inicial. No entanto, de outra parte, o 

perigo da morosidade não restou comprovado nos autos, uma vez que 

dos documentos carreados junto à exordial, observa-se que o contrato 

ativo já está na 34ª (trigésima quarta) parcela, conforme alegado na inicial, 

e outro está encerrado. Dessa forma, diante desse extenso lapso 

temporal decorrido, aproximadamente 03 (três) anos, é de se colocar em 

dúvida os fatos narrados na inicial, porquanto se realmente o autor 

entende como indevido os respectivos descontos, deveria ter se 

insurgindo contra eles há muito tempo. Essa circunstância – considerável 

transcurso de tempo - induz na vulnerabilidade dos fatos narrados da 

inicial, estando o perigo de dano ausente. Portanto, ausentes os requisitos 

autorizadores da medida liminar, o seu indeferimento é medida que se 

impõe. Posto isso, INDEFIRO a liminar pretendida e no impulso do processo, 

à vista da ausência de manifestação expressa da parte autora quanto o 

seu desinteresse na autocomposição (§5º, art. 334, CPC), e em 

atendimento ao art. 334, caput, do CPC, designo audiência de conciliação 

para o dia 24/09/2018, às 14h30, a ser realizada por conciliador 

capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do 

art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM, da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte autora 

intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do disposto 

no § 3º do art. 334, do CPC. Cite-se a parte requerida, por correio, para 

comparecimento à audiência de conciliação, com antecedência mínima de 

20 dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou 

através de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (§ § 9º e 10, 

art. 334, CPC/2015). Registro que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 

334, CPC/2015. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes 

ou, comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 dias a iniciar da data da audiência 

de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso houver 

(inciso I, art. 335, CPC/2015), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344, CPC/2015). Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 15 (dez) dias a teor do art. 350, do CPC/2015, 

oferecer impugnação. Encerrada a fase a postulatória, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 10 

(dez) dias, especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob 

pena de preclusão. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO 

PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] “Art. 1.775. Terão prioridade de 

tramitação, em qualquer juízo ou tribunal, os procedimentos judiciais: I – em 

que figure como parte ou interessado pessoa com idade igual ou superior 

a 60 (sessenta) anos (...)”.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002270-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA BARBARA DILSHNEIDER DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOVALDO ALVES DE CASTRO JUNIOR OAB - MT19562/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (RÉU)

GOLD DELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR OAB - SP142452 (ADVOGADO)

GISELLE PAULO SERVIO DA SILVA OAB - MT0020298S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1002270-35.2016.8.11.0002. 

Vistos, etc. Dayana Barbara Dilschineider da Costa Chamorro promove a 

presente ação indenização por danos morais e materiais em desfavor de 

PDG Realty S/A Empreendimentos e Participações e Gold Delos 

Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., alegando, em síntese, que as 

partes firmaram contrato de compra e venda para aquisição de imóvel, 

sendo pago o valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) a título 

de sinal. Aduz que posteriormente se surpreendeu ao receber o recibo e 

verificar que o valor pago como sinal constava como pagamento de 

honorários de corretagem, serviço este que não poderia ser cobrado, 

tendo em vista que a própria autora se dirigiu ao stand de venda sem 

nenhum tipo de intermediação e diante da ausência de previsão do 

referido custo no contrato. Alega que as requeridas atrasaram a entrega 

do imóvel por aproximadamente 08 (oito) meses, sendo entregue as 

chaves do imóvel apenas em maio de 2014 sem a devida quitação do 

imposto predial territorial urbano IPTU referente aos anos de 2013 e 2014. 

Fundamenta juridicamente a sua pretensão, requerendo, ao final a 

condenação das requeridas ao pagamento de uma indenização por danos 

morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a restituição em dobro do 

valor pago pelo serviço de corretagem no valor de R$ 11.200,00 (onze mil 

e duzentos reais) e a restituição do valor pago referente ao IPTU dos anos 

de 2013 e 2014 no importe de R$ 526,14 (quinhentos e vinte e seis reais e 

quatorze centavos). Com a inicial vieram os documentos de ids. 1987336 a 

1987433. Designada audiência de conciliação, esta restou inexitosa (id.. 

5809092). As requeridas apresentaram contestação no id. 5784566, que 

veio instruída com os documentos de ids. 5784569 a 5784684, arguindo a 
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necessidade de suspensão do feito em virtude do deferimento do pedido 

de recuperação judicial em favor das requeridas, a ilegitimidade passiva 

quanto a devolução dos valores pagos à assessoria imobiliária, a 

ilegitimidade passiva da requerida PDG Realty S/A empreendimentos e 

participações e a prescrição relativo ao pedido de ressarcimento do valor 

pago a título de comissão de corretagem. No mérito afirmam que a autora 

foi devidamente informada a respeito do valor a ser pago a título de 

comissão de corretagem, alega a impossibilidade de inversão da prova e 

ressaltam a não caracterização de contrato de adesão. Ainda, afirmam 

que fatores como alta dos preços de materiais de obra, escassez de mão 

de obra, período de chuvas irregulares e demora na liberação do habite-se 

afetaram as suas atividades, sendo que tais fatos são causas de 

excludente de responsabilidade civil ante a clara ocorrência de caso 

fortuito e de força maior. Ainda, ressaltam a legalidade da cobrança da 

taxa de corretagem e a impossibilidade de devolução do referido valor, 

bem como aduzem a impossibilidade de restituição do valor pago referente 

ao IPTU, sendo tal obrigação da autora em virtude da cláusula 10.1.1 do 

contrato firmado entre as partes. Ao final, afirmam que não restou 

caracterizado o alegado dano moral, impugna o valor pretendido a título da 

indenização e requereram o acolhimento das preliminares arguidas e 

alternativamente a improcedência dos pedidos iniciais. A parte autora 

apresentou impugnação à contestação no id. 5884766. Na petição de id. 

6697534 a parte autora informou não possuir interesse na produção de 

outras provas além das já existentes nos autos. As requeridas no id. 

9797549 pugnaram pela extinção do feito pela falta de interesse 

processual ou a suspensão da ação em virtude do deferimento do 

processamento da recuperação judicial. Os autos vieram conclusos. 

Relatado. Decido. Passo ao julgamento antecipado da lide com fulcro no 

art. 355, inciso I, do CPC, por entender que o processo encontra-se pronto 

para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas 

além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato encontra-se 

satisfatoriamente corroborada por documentos. Da suspensão do 

processo em decorrência da recuperação judicial da parte requerida As 

requeridas aduziram nos autos argumentando, em síntese, que o Juízo da 

Recuperação Judicial possui competência absoluta para a prática de atos 

de execução e para decidir acerca da responsabilidade da recuperanda 

pelo pagamento de importâncias, de modo que a concentração dos atos 

em um único juízo se faz necessária para atribuir tratamento isonômico 

entre os credores, inclusive em relação a autora que deverá respeitar o 

plano de recuperação judicial para o recebimento dos valores perquiridos. 

Nesse caminho, ressalta que o objeto da presente ação está sujeito à 

recuperação judicial e, por conta disso, a presente ação deve ser julgada 

extinta por falta de interesse processual, sobretudo a fim de evitar que a 

autora seja privilegiada em detrimento dos demais credores da mesma 

natureza. Assim, requereu a extinção do presente feito e, 

alternativamente, a suspensão dos autos pelo período de 180 dias. De 

proêmio, consigno que a propositura de ação de recuperação judicial, por 

si só, não torna o juízo recuperacional competente para análise de todo e 

qualquer ato relacionado à empresa recuperanda, tampouco possui a “vis 

atractiva” das ações movidas em desfavor da recuperanda. Inegável, 

contudo, que as decisões prolatadas pelo juízo da recuperação e pelos 

demais juízos em que se processam ações em desfavor da recuperada 

devem caminhar na mesma sintonia e com o objetivo de, sempre que 

possível, viabilizar o soerguimento da empresa em recuperação, o que 

pode ser atendido desde que observada à ordem de preferência e de 

pagamento dos créditos sujeitos à recuperação. Entretanto, a pretensão 

da requerida de extinção do presente feito por ausência de interesse 

processual não merece acolhimento. Isso porque, a extinção nos moldes 

postulado somente pode ser deferida depois de homologado o plano de 

recuperação judicial, quando então haverá novação da dívida, caso em 

que as ações executivas que se processam perante a justiça comum 

perdem seu objeto, dando azo a perda superveniente do interesse de agir. 

Esse entendimento é assente no Superior Tribunal de Justiça e vem sendo 

acompanhado por vários Tribunais de Justiça, dentre eles o do Estado de 

Mato Grosso e de Minas Gerais: “RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – 

ENCERRAMENTO DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO DA 

AÇÃO – NOVAÇÃO – CRÉDITO CONSTANTE NO PLANO DE 

RECUPERAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Após 

a aprovação do plano de recuperação, mesmo que ocorra o 

inadimplemento da obrigação, não há como prosseguir a cobrança no juízo 

comum, uma vez que a lei de recuperação abre outras possibilidades para 

a continuidade da exigência do débito.Conforme entendimento do STJ “A 

novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado 

o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas 

contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas.” 

(REsp 1272697/DF)” (TJMT - Ap 52314/2017, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 05/07/2017, Publicado no DJE 10/07/2017) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA 

PARTE EXECUTADA - CARÊNCIA DA AÇÃO PELA PERDA 

SUPERVENIENTE DE OBJETO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - 

RESPONSABILIDADE DA PARTE EXECUTADA. - Os credores alcançados 

por plano de recuperação judicial têm suas dívidas novadas, de tal modo 

que passam a ser credores perante o juízo da recuperação judicial e 

carecedores da ação de execução em curso, pela perda superveniente 

de interesse processual. (...)” (TJMG - Apelação Cível 

1.0707.12.013228-7/003, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa 

Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/04/2017, publicação da 

súmula em 03/05/2017) Deverás, fato é que até o presente momento 

sequer havia sito proferida sentença nestes autos constituindo qualquer 

crédito em favor da autora perante as requeridas e ainda não houve a 

homologação do plano de recuperação, o qual, aparentemente, sequer foi 

apresentado pelas requeridas, razão pela qual inviável a pretensão de 

extinção do presente feito, pelo que indefiro o pedido formulado com esse 

desiderato. Outrossim, considerando que somente as ações que 

demandam quantia líquida e que já estejam em fase de cumprimento de 

sentença é que terão seu curso suspenso por força do deferimento do 

pedido de recuperação judicial, diante do iminente risco de constrição 

judicial dos bens, indefiro também o pedido de suspensão da demanda, 

por não se tratar de ação em fase de cumprimento de sentença ou 

execução de título. A propósito, leia-se a jurisprudência recente do E. 

Tribunal de Justiça deste Estado: “APELAÇÕES CÍVEIS – 

RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

ULTRAPASSAGEM PROIBIDA REALIZADA POR ÔNIBUS DE PROPRIEDADE 

DA RECORRENTE – INTERCEPTAÇÃO DA TRAJETÓRIA DE VEÍCULO 

TRAFEGANDO NA DIREÇÃO CONTRÁRIA – FALTA DE CUIDADO – 

IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – CULPA 

EXCLUSIVA DA EMPRESA TRANSPORTADORA – CONDENAÇÃO DA 

EMPRESA DE ÔNIBUS – CONDENAÇÃO DA SEGURADORA DE FORMA 

DIRETA E SOLIDÁRIA – CABIMENTO – SEGURADORA EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL – SUSPENSÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – 

MINORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E 

MORAL – DESCABIMENTO – QUANTUM ARBITRADO – ATENÇÃO AOS 

CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – 

MANUTENÇÃO – RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) O 

deferimento do pedido de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial 

somente autoriza a suspensão das ações que demandam quantia líquida e 

que já estejam em fase de cumprimento de sentença, ante o risco de 

constrição judicial de bens da massa.” (TJMT - Ap 133989/2017, DES. 

DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 31/01/2018, Publicado no DJE 09/02/2018). Da ilegitimidade passiva 

quanto à eventual devolução de valores pagos a título de corretagem As 

requeridas, alegam serem partes ilegítimas para responderem por eventual 

devolução de valores pagos a título de corretagem, uma vez que não 

cobraram e tão pouco receberam os valores descritos na inicial. Pois bem, 

da análise da presente preliminar, tenho que esta preliminar se confunde 

com o mérito da lide, motivo pela qual a presente será analisada a seguir 

conjuntamente com o mérito. Da ilegitimidade passiva da PDG Realty S/A 

Empreendimentos e Participações A requerida PDG Realty S/A 

Empreendimentos e Participações alega ser parte ilegítima para figurar no 

polo passivo da demanda, sob o argumento de que o Instrumento 

Particular de Promessa de Compra e Venda foi firmado entre a autora e a 

requerida Gold Delos Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda., não 

existindo qualquer relação contratual entre a autora e a primeira requerida. 

Em que pese as alegações das requeridas de que o Instrumento Particular 

de Promessa de Compra e Venda apenas foi firmado entre a autora e a 

segunda requerida, observo que ambas as requeridas pertencem ao 

mesmo grupo econômico e agem como integrantes da relação de 

consumo. Isso porque, apesar da primeira requerida afirmar ser parte 

ilegítima para figurar no polo passivo em razão da ausência de relação 

jurídica com a autora, observo que no recibo de entrega de chaves e 

imissão de posse encontra-se o timbre PDG da primeira requerida (id. 

5784668), bem como o mesmo timbre encontra-se estampado no extrato 
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do cliente/autora, conforme se observa no id. 5784655. Dessa forma, 

observa-se a participação de ambas as empresas na relação de consumo 

estabelecida com a autora. Ademais, os consumidores não tem condições 

de perceber o complexo empresarial a qual a entidade realmente é 

responsável, razão pela qual é aplicável a teoria da aparência no presente 

caso. Assim, rejeito a preliminar e mantenho a primeira requerida no polo 

passivo da demanda. Da prescrição da pretensão de repetição de 

comissão de corretagem A autora sustenta que faz jus ao recebimento em 

dobro da quantia de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais) pagos a 

título de corretagem (id. 1987425 - página 06). Da análise dos autos 

verifico que tal pretensão para recebimento do valor pago encontra-se 

prescrito, diante do transcurso do prazo de 03 (três) anos. Com efeito, a 

prejudicial deve ser reconhecida, uma vez que o prazo prescricional 

incidente quanto à pretensão de restituição dos valores pagos 

indevidamente é o previsto no inc. IV, do § 3º, do art. 206, do Código Civil, 

que trata do enriquecimento ilícito, cujo prazo é trienal. Logo, à vista de 

que o desembolso ocorreu em 21/02/2013 de (id. 1987425) está prescrita 

a pretensão de ressarcimento, já que o feito foi ajuizado somente em 

12/09/2016, ou seja, após o decurso do prazo. Realmente, a esse 

propósito, colho os seguintes julgados: “RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL – 

RESOLUÇÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE 

APARTAMENTO C/C PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO E REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO – ATRASO NA OBRA - INDIMPLÊNCIA DA PARTE 

CONSTRUTORA/VENDEDORA – RESOLUÇÃO FÁTICA RECONHECIDA E 

PRAZO FINAL DETERMINADO - RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E DA 

COMISSÃO DE CORRETAGEM – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – 

PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE BUSCAR RESTITUIÇÃO DO VALOR DA 

COMISSÃO DE CORRETAGEM – SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO 

– PRECEDENTES DO STJ – MÉRITO – APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO 

CONSUMERISTA - MULTA CONTRATADA – DEVER DE PAGAMENTO – 

LUCROS CESSANTES – IMPOSSIBILIDADE DE FRUIÇÃO DO BEM – DANOS 

MATERIAIS VERIFICADOS E DEVIDOS – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – 

DESTINAÇÃO DIVERSA - RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO 

INTEGRAL DO VALORES CONTRATUAIS PAGOS – DECISÃO MANTIDA - 

SENTENÇA MODIFICADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO 

PARCIALMENTE. O pedido dos adquirentes pela devolução dos valores 

alegadamente ilegais e indevidos, pagos a título de comissão de 

corretagem para aquisição de imóvel na planta, incide o prazo 

prescricional trienal do art. 206, §3º, inciso IV, do CC. Precedentes do STJ: 

(Recurso Especial Repetitivo - REsp nº 1.551.956 / SP, j. 24/08/2016). 

Dever de restituir afastada, sentença modificada nesse ponto.Sendo 

consabido que ato de terceiro que exclui a responsabilidade do 

fornecedor é tão somente aquele que esteja fora da linha de 

desdobramento do fornecimento do produto ou serviço. Assim, o embargo 

da obra, bem como da construção e sua revogação e ou anulação é ato 

administrativo inerente à própria atividade de incorporação imobiliária, não 

se podendo afirmar que seja ato qualificado como estranho à atividade 

empresarial explorada.De forma que, o abusivo descumprimento do prazo 

para a entrega da unidade imobiliária por parte da promitente vendedora 

caracteriza violação do dever jurídico e enseja a resolução do contrato e o 

dever de pagamento da multa mensal contratada a favor do consumidor, 

desde a data da resolução do contrato. Ainda, a indenização pelos 

prejuízos de ordem material, ante a coerente presunção de prejuízo dessa 

natureza pelo promitente comprador com aluguéis que poderia auferir, 

além da efetiva restituição das parcelas contratadas e pagas, de forma 

integral, acrescidas de juros a partir da citação e atualização monetária a 

partir do atraso de entrega do imóvel.” (TJMT - Ap 70133/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 18/12/2017) 

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. 

INCORPORAÇÃO IMOBILÁRIA. VENDA DE UNIDADES AUTÔNOMAS EM 

ESTANDE DE VENDAS. CORRETAGEM. SERVIÇO DE ASSESSORIA 

TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). CLÁUSULA DE TRANSFERÊNCIA DA 

OBRIGAÇÃO AO CONSUMIDOR. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA OBRIGAÇÃO. 

ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 1 TESE PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO 

CPC/2015: 1.1. Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de 

restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de 

serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere 

(art. 206, §3º, IV,CC). 1.2. Aplicação do precedente da Segunda Seção no 

julgamento do Recurso Especial n. 1.360.969/RS, concluído na sessão de 

10/08/2016, versando acerca de situação análoga. 2 CASO CONCRETO: 

2.1. Reconhecimento do implemento da prescrição trienal, tendo sido a 

demanda proposta mais de três anos depois da celebração do contrato. 

2.2. Prejudicadas as demais alegações constantes do recurso especial. III 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (REsp nº 1.551.956/SP, 2ª Seção, Rel. 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data do julgamento: 

24/08/2016, DJe: 06/09/2016) Sendo assim, acolho a preliminar arguida 

pelas requeridas e reconheço a prescrição da pretensão da autora ao 

ressarcimento dos valores a título comissão de corretagem, nos termos do 

inc. II, do art. 487, do Código de Processo Civil. Do mérito Pretende a 

autora com a presente ação a condenação das requeridas ao pagamento 

do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos 

morais em decorrência do atraso na entrega do imóvel e a restituição do 

valor pago referente ao IPTU dos anos de 2013 e 2014 no importe de R$ 

526,14 (quinhentos e vinte e seis reais e quatorze centavos). Contudo, 

alegam as requeridas que não cometeram qualquer ato ilícito e a validade 

das cláusulas estipuladas no contrato celebrado entre as partes. Ainda, 

afirmam que fatores como alta dos preços de materiais de obra, escassez 

de mão de obra, período de chuvas irregulares e demora na liberação do 

habite-se afetaram as suas atividades, sendo que tais fatos são causas 

de excludente de responsabilidade civil ante a clara ocorrência de caso 

fortuito e de força maior. Pois bem, inicialmente ressalto a aplicação do 

Código de Defesa do Consumidor no caso sub judice, visto que a relação 

estabelecida entre as partes é eminentemente uma relação de consumo, a 

teor do art. 3º, §1º, do CDC. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE 

DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº 83/STJ.1. O Código de Defesa do 

Consumidor atinge os contratos de compra e venda nos quais a 

incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias mediante 

financiamento. Acórdão em harmonia com a jurisprudência deste Superior 

Tribunal. Precedentes. Incidência da Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo 

regimental não provido.” (STJ – AgRg no AREsp 120.905/SP, Rel. Ministro 

Ricardo VillasBôas Cueva, 3ª Turma,J. 06/05/2014, DJe 13/05/2014). Do 

atraso do imóvel O contrato firmado entre as partes informa a previsão de 

concluir a obra no último dia do mês de agosto de 2013 (id. 1987421), 

ainda salientam as partes da possibilidade de prorrogação desse prazo 

pelo período de 180 (cento e oitenta), cláusula 7.4 e 7.4.1 (id. 1987266). 

Na espécie, observo que inexiste qualquer abusividade na estipulação do 

prazo de prorrogação da entrega da obra pelo período de 180 (cento e 

oitenta) dias, uma vez que se trata de ajuste padrão a qual vem sendo 

largamente admitida pelos egrégios Tribunais, haja vista a complexidade 

dos empreendimentos da construção civil, bem como das condições 

climáticas e jurídico-administrativas que os envolve. Realmente, a esse 

respeito, colho os seguintes arestos: “APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA. INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. 

ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. ABUSIVIDADE DA CLÁUSULA. 

COBRANÇA DE ENCARGOS ANTES DA CONCLUSÃO DA OBRA. O Código 

de Defesa do Consumidor é aplicável às empresas que exercem atividade 

de construção e incorporação, nos termos do art. 3º, § 2º do CDC. A 

previsão contratual da tolerância de 180 dias na entrega da obra não se 

afigura abusiva. Na verdade é uma cláusula padrão nos contratos como o 

da espécie, em que se trata de empreendimento complexo e sujeito a 

situações involuntárias das mais variadas, ditas de força maior, que 

podem levar ao atraso na entrega de unidades edilícias. Descabe a 

cobrança de juros compensatórios, bem como de qualquer encargo, nos 

contratos de promessa de compra e venda de imóvel, antes da entrega 

das chaves. DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME.” 

(TJRS, Apelação Cível Nº 70055116255, Vigésima Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Walda Maria Melo Pierro, Julgado em 

13/11/2013.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

COBRANÇA ABUSIVA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - 

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA QUANTO AO PAGAMENTO DE 

ALUGUÉIS - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - 

ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - CLÁUSULA QUE PREVÊ 

PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS - LEGALIDADE - PEDIDO DE ABSTENÇÃO 

DE COBRANÇA DOS JUROS DA OBRA - QUESTÃO AINDA NÃO 

APRECIADA - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISUM MANTIDO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. A cláusula firmada no contrato estipulando 

prazo de tolerância de 180 dias para conclusão da obra, em regra, não é 

abusiva, sobretudo quando trata-se de empreendimento imobiliário com 

inúmeras unidades autônomas. Essa prorrogação expressamente 

convencionada não implica inadimplemento contratual se a entrega ocorrer 

dentro desse período.As questões não suscitadas nem debatidas em 

primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal, em respeito ao 
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princípio do duplo grau de jurisdição.” (TJMT - AI 76393/2014, DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 30/07/2014, Publicado no DJE 04/08/2014) No entanto, tenho que 

caberia as requeridas justificar a ocorrência da prorrogação na entrega 

da obra pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, pois a meu ver, as 

justificativas trazidas por elas não as eximem da responsabilidade pelo 

atraso da entrega do imóvel, tendo em vista que os acontecimentos 

relacionados com a procura de mão de obra qualificada e material deveria 

preceder à alienação. E mais, aqueles são fatores preponderantes até 

mesmo para o início das obras, de modo que, ao estipularem o prazo de 

entrega, presumia-se que a requerida já estava preparada para cumprir 

avença neste particular. Da mesma forma, em que pese a expedição do 

“habite-se” não dependa das requeridas, tal fato trata-se de circunstância 

de conhecimento das construtoras e incorporadoras, razão pela qual o 

prazo para a expedição do “habite-se” pelo órgão competente já deve ser 

incluso no prazo de entrega do bem imóvel, não configurando tal fato 

como caso fortuito ou de forma maior que justifique o atraso da unidade 

habitacional a autora. Efetivamente, a esse respeito, trago à balha o 

seguinte julgado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C 

PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CONSTRUÇÃO – ATRASO NA 

ENTREGA DE IMÓVEL - PAGAMENTO DE ALUGUEL – CONTRATO DE 

LOCAÇÃO - CONCESSÃO DA TUTELA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – 

ATRASO DECORRENTE DE CASO FORTUITO E/OU FORÇA MAIOR – 

EXPEDIÇÃO DE HABITE-SE – CULPA DE TERCEIRO – NÃO 

CARACTERIZADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS PELO ART. 

273, DO CPC - FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA - CABIMENTO - VALOR 

RAZOÁVEL - LIMITAÇÃO DOS DIAS DE INCIDÊNCIA A FIM DE EVITAR 

ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não 

demonstrada à presença de verossimilhança e o fundado receio de dano 

irreparável (art. 273, do CPC), bem como o atraso justificado na entrega do 

imóvel novo, deve ser indeferida a antecipação da tutela, para manter a 

determinação de pagamento do aluguel despendido pelo consumidor com a 

moradia. O atraso na expedição de “HABITE-SE” pelo órgão municipal não 

constitui circunstância de caso fortuito e/ou força maior. A imposição de 

multa cominatória é meio de coerção ao cumprimento de decisão judicial, 

devendo ser fixada em valor suficiente para compelir a parte ao 

cumprimento da ordem judicial. O arbitramento de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) dia-multa, fixada a título de astreintes, não implica em ofensa aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no entanto, a fim de evitar 

o enriquecimento ilícito da parte agravada, prudente se faz a limitação de 

dia-multa ao patamar de 30 (trinta) dias/multa.” (TJMT - AI 6903/2014, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/09/2014, Publicado no DJE 08/09/2014) “APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C PERDAS 

E DANOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL 

PROCEDÊNCIA – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE 

UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – DEMORA 

DA ENTREGA DAS CHAVES EM RAZÃO DA TARDIA LIBERAÇÃO DO 

“HABITE-SE” PELA PREFEITURA MUNICIPAL – DESCABIMENTO – 

CIRCUNSTÂNCIA PREVISTA PELAS CONSTRUTORAS/INCORPORADORAS 

– CLÁUSULA DE DILAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA POR 180 (CENTO E 

OITENTA) DIAS – LEGALIDADE – PREVISÃO DE ENTREGA PARA ATÉ 18 

MESES APÓS A ASSINATURA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – 

NULIDADE – MULTA MORATÓRIA EM FACE DA 

CONSTRUTORA/INCORPORADORA – POSSIBILIDADE – INVERSÃO DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL QUE PREVÊ MULTA EXCLUSIVAMENTE EM 

BENEFÍCIO DO FORNECEDOR, PARA A HIPÓTESE DE MORA OU 

INADIMPLEMENTO DO CONSUMIDOR – JUROS DE FASE DE OBRA – 

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – DESACOLHIMENTO – PAGAMENTO E 

COBRANÇA NÃO COMPROVADOS – LUCROS CESSANTES – CABIMENTO 

– PRECEDENTES – DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – INDENIZAÇÃO 

DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – PEDIDO DE REDUÇÃO – 

IMPOSSIBILIDADE – RAZOABILIDADE DO VALOR ARBITRADO – 

RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DA AUTORA 

PARCIALMENTE PROVIDO. Os contratos de compra e venda nos quais a 

incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias se submetem à 

legislação consumerista.Descabe o argumento de que o atraso na entrega 

das chaves do imóvel decorreu da demora na liberação do documento 

“habite-se” pela Prefeitura Municipal, pois se trata de circunstância 

prevista pelas construtoras e incorporadoras e, portanto, já deve estar 

inclusa no prazo de entrega do imóvel, não servindo de justificativa para o 

descumprimento do termo ajustado no contrato. (...)” (TJMT - Ap 

59817/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 03/12/2014, Publicado no DJE 10/12/2014) Logo, 

considerando que as requeridas não comprovaram nos autos a 

necessidade de prorrogação no prazo de entrega da obra, tenho que 

restou provado o atraso na entrega da unidade habitacional, visto que 

esta deveria ter ocorrido até o último dia de do mês de agosto de 2013, ou 

seja, em 31/08/2013, conforme pactuado entre as partes (id. 1987421), 

porém a entrega das chaves e emissão na posse do imóvel apenas 

ocorreu em 10/05/2014, conforme se observa do teor do documento de id. 

1987425 – página 01. Ademais, em última análise, mesmo que 

hipoteticamente justificada a necessidade da prorrogação da entrega da 

obra, ainda assim, verifica-se que as requeridas excederam o prazo de 

prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias. Do dano moral Dispõe o art. 

186, do Código Civil que “aquele que, por omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito a causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na hipótese versada, o elemento 

culpa foi imputado a parte requerida, que agiu de modo contrário ao 

previsto no contrato, em virtude do atraso na entrega do imóvel. Muitos 

doutrinadores, assim com parte da jurisprudência, verbalizaram o 

entendimento de que o negócio frustrado não configura danos morais, 

mas apenas meros aborrecimentos. Contudo, não se pode esquecer que a 

temática versa sobre questão de grande relevância social, que mexe com 

os sonhos e expectativas daqueles que pretendem adquirir a sua casa 

própria, enfim, o primeiro empreendimento de importância em suas vidas. E 

isso é planejado por anos e anos, pois se busca o melhor lugar para criar 

seus filhos, receber os amigos, familiares e, ainda, de ver concretizada a 

tão almejada estabilidade. Portanto, a frustração do negócio, 

consubstanciada pela ausência da entrega do imóvel ao seu tempo e 

modo, aliado aos inúmeros esforços empreendidos em prol de um objetivo 

real, somente não alcançado por quebra dos deveres de conduta das 

requeridas, como cooperação e confiança, configura ato ilícito e autoriza o 

reconhecimento dos danos morais, nos termos da norma antes falada. 

Igual entendimento encontro no seguinte julgado do egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Minas Gerais, in verbis: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – 

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL – RECURSO 

INTERPOSTO POR MB ENGENHARIA SPE 039 S.A. – ALEGAÇÃO 

CUMPRIMENTO DO PRAZO PREVISTO EM CONTRATO – DESCABIMENTO – 

ATRASO NA ENTREGA DEMONSTRADO – (...) DANO MORAL 

CONFIGURADO – (...) A frustração e o adiamento de relevante projeto de 

vida – casa própria, afora os danos suportados na esfera patrimonial, 

causam lesões no âmbito psíquico do consumidor, ultrapassando a 

margem do aborrecimento comum do cotidiano, e configurando efetivo 

abalo suscetível de indenização. (...).” (Ap 31493/2018, DESA. CLEUCI 

TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 18/07/2018). 

Desse modo, as requeridas devem ser compelidas ao pagamento da 

indenização pelos danos morais. Quanto ao estabelecimento pecuniário do 

dano, este trata-se de matéria atribuída à prudente discricionariedade do 

Juiz, porque a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios 

objetivos e seguros para tanto. Em todo caso, para o renomado civilista 

Arnaldo Marmitt, os elementos integrantes do Dano Moral são: “a) 

modificação para pior no estado da vítima; b) estado permanente e 

prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) causação de um 

dano moral ao lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, 

constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, 

em conseqüência da lesão[1]”. Na presente, atento às circunstâncias do 

caso concreto, eis que reconhecida a responsabilidade solidária das 

requeridas, as condições econômico-financeiras das partes e o grau de 

sofrimento experimentado pela parte autora, considero que a quantia 

equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelos danos morais se mostra 

bastante razoável. Em suma, tenho como justa a quantia acima. Porquanto, 

o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento do 

autor e tampouco o empobrecimento das rés, tendo, sim, conforme 

posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função 

reparatória e penalizante[2]”. No mesmo caminho trilha a jurisprudência do 

egrégio Sodalício Matogrossense: “Apelação Cível - Ação de Indenização 

Por Dano Moral (...). Ao quantificar o valor da indenização, o julgador deve 

observar a gravidade da ofensa, de forma a atenuar o sofrimento do 

ofendido, sem deixar que o montante sirva de fonte de locupletamento 
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fácil” (TJMT - 4ª Câmara Cível, Recurso de Apelação Cível n. 8057/2005 - 

Classe II - 20 – Comarca Capital, Protocolo n. 8057/2005, Data de 

Julgamento: 02-5-2005, Relatora. Exma. Srª. Drª. Marilsen Andrade 

Adario). Da restituição do valor pago a título de IPTU A autora ainda 

requereu a restituição do pago referente ao IPTU dos anos de 2013 e 2014 

no importe de R$ 526,14 (quinhentos e vinte e seis reais e quatorze 

centavos). Da análise dos autos observo que a autora não comprovou 

nos autos o efetivo pagamento do imposto referente ao ano de 2013. Isso 

porque, apenas consta nos autos o comprovante de pagamento no valor 

de R$ 202,56 (duzentos e dois reais e cinquenta e seis centavos) juntado 

no id. 1987433, sendo certo que o referido documento sequer indica o 

título de cobrança pago, razão pela qual não se pode presumir que o valor 

ali descrito diz respeito ao IPTU do ano de 2013. No que diz respeito ao 

IPTU de 2014, observo que a autora já se encontrava na posse do imóvel 

no período indicado, tendo em vista que esta foi emitida na posse do 

imóvel em 10/05/2014 e o boleto referente ao IPTU 2014 possui data de 

vencimento em 27/06/2014, razão pela qual o ônus de arcar com o valor 

referente ao IPTU 2014 é da própria parte autora. Nesse sentido: 

“RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. APESAR 

DE O CONDOMÍNIO ESTAR PRONTO E INSTALADO QUANDO DA 

ASSINATURA DO CONTRATO, RESTOU DEMONSTRADO QUE O IMÓVEL 

DA AUTORA NÃO ESTAVA DISPONÍVEL PARA ENTREGA E SERVIA DE 

DEPÓSITO PARA A CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA QUE NÃO 

PODE SER IMPUTADA À COMPRADORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO 

A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM DETERMINADO PELO JUÍZO 

DE ORIGEM QUE NÃO FOI OBJETO DE RECURSO PELA RÉ. A OBRIGAÇÃO 

DOS COMPRADORES PELO PAGAMENTO DOS VALORES DE 

CONDOMÍNIO E IPTU PASSA A INCIDIR SOMENTE A PARTIR DA ENTREGA 

DAS CHAVES, AINDA QUE EXISTA CLÁUSULA CONTRATUAL EM 

SENTIDO CONTRÁRIO, ANTE O CARÁTER DE ADESÃO DO CONTRATO. 

DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS, POIS O ATRASO DE 22 DIAS 

APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA PREVISTO EM CONTRATO 

NÃO EXTRAPOLA O RAZOÁVEL E NÃO É CAPAZ DE CARACTERIZAR 

DANOS MORAIS IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXA MULTA POR 

DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE ENTREGA QUANDO NÃO HÁ 

CLAUSULA CONTRATUAL NESSE SENTIDO. SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Recurso Cível Nº 

71005438320, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 31/07/2015) Outrossim, ressalto que 

apesar da parte autora ter juntado aos autos o boleto referente ao IPTU de 

2014 sequer há nos autos comprovante do efetivo pagamento do imposto, 

conforme se observa do id. 1987425. Portanto, não há que se falar em 

ressarcimento de valores a autora referente aos valores cobrados a título 

de IPTU dos anos de 2013 e 2014. Do dispositivo Posto isto, julgo 

parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação apenas para 

condenar as requeridas ao pagamento da quantia de R$ 10.000,00 (dez 

mil reais), em favor da requerente a título de compensação por danos 

morais, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do 

arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros 

de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ) 

ocorrido em 31/08/2013. Em consequência, resolvo o mérito, na forma do 

art. 487, I do CPC. Considerando que a requerente decaiu de parte 

considerável de seus pedidos a condeno ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios que arbitro no 

valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do 

CPC, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da justiça 

gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição. 

P.I. Cumpra-se. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito [1] 

“Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15. [2] RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - 

registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005261-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELVANI VICENTE DA SILVA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO para o advogado da parte autora apresentar comprovante do 

pagamento das custas judiciais para distribuição da Carta Precatória, no 

prazo de 5 (cinco) dias, através de guias a serem emitidas no sítio do 

Tribunal de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004645-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA LOPES MAGALHAES SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANE GOMES DE MORAES OAB - MT17055/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S.A. (RÉU)

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004645-38.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Indenização por Cobrança Indevida C/C 

Reparação de Dano Moral proposta por Regina Lopes Magalhães Silva em 

desfavor de Banco Bonsucesso S/A, Banco Olé Bonsucesso Consignado 

S/A, Banco Santander (Brasil) S/A. Aduzindo, em síntese, que a autora 

celebrou empréstimo com a parte ré, no ano de 2011 no valor de R$ 

1.109,42, conforme contrato anexo (Id. 13555377 Pg.1/2), contudo, não 

informa no contrato de forma clara qual seria a quantidade de parcelas à 

serem pagas, nem a forma de reajuste, nem tampouco a data do primeiro 

vencimento e a data da última parcela a vencer. Afirma autora que, o 

pagamento foi ajustado para serem descontados na folha de pagamento 

da requerente, com início no mês de setembro/2011. Relata autora que, o 

valor que vem sendo descontado é de R$114,15 (cento e quatorze reais e 

quinze centavos) desde o ano de 2011, sendo R$46,42 (quarenta e seis 

reais e quarenta e dois centavos) é do empréstimo e R$67,73 (sessenta e 

sete reais e setenta e três centavos) trata-se de um cartão do banco, o 

qual a autora se quer tem conhecimento, e ao menos o utiliza. Aduz que 

até o ano de 2016, já foram debitadas 59 parcelas do referido empréstimo, 

totalizando o valor de R$2.738,78(dois mil setecentos e trinta e oito reais e 

setenta e oito centavos); Em referência ao cartão do banco a somatória, 

perfaz o total de R$ 3.996,07 (três mil novecentos e noventa e seis reais e 

sete centavos). Somando os dois valores a autora aduz que, realizou o 

pagamento no montante de R$ 6.734,85 (seis mil setecentos e trinta e 

quatro reais e oitenta e cinco centavos), considerando que o valor pago 

corresponde mais de 600% do valor contratado mediante o empréstimo. 

Liminarmente, requer a suspensão dos débitos referentes ao empréstimo, 

que vem sendo efetuado o desconto em sua Conta Corrente n° 10011208, 

Agência 4407 Banco Santander nº 00033. No mérito, pretende o 

ressarcimento das parcelas pagas excedente ao contratado, pelos danos 

morais ocasionados, pela concessão da justiça gratuita e inversão do 

ônus da prova. Juntou documentos É o breve relato. Fundamento e decido. 

Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida 

quando houver a elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Da apreciação 

dos autos verifica-se que os requisitos supramencionados não restaram 

evidentes no caso. A autora afirma que, vem sendo descontado o valor de 

R$114,15 (cento e quatorze reais e quinze centavos) desde o ano de 

2011, sendo R$46,42 (quarenta e seis reais e quarenta e dois centavos) 

do empréstimo e R$67,73 (sessenta e sete reais e setenta e três 

centavos) trata-se de um cartão do banco, o qual a autora afirma que não 

autorizou a transação, alegando ser venda casada. Anoto que, autora 

colaciona apenas o extrato bancário, sem discriminar os eventuais 

descontos mencionados, haja vista que para autora não é de difícil 

acesso, obter a comprovação dos pagamentos efetuados, porquanto 

podem ser facilmente obtidos em seu holerite, por se tratar de descontos 

efetuados em sua folha de pagamento. Cumpre esclarecer que, 

carecerem as alegações apresentadas na inicial da necessária 

verossimilhança, imprescindível ao deferimento do pleito. Não trouxe a 

parte autora provas necessárias a demonstrar que teriam ocorrido, de 

fato, os descontos do empréstimo e do cartão de crédito, a justificar a 

alegada irregularidade nos descontos realizados pela parte requerida. 

Sendo assim, o que verifico é a ausência de verossimilhança das 

alegações, pois os fatos narrados pela autora e os documentos 

acostados aos autos não demonstram a probabilidade do direito alegado. 
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Ante o exposto, tendo em vista a presença dos requisitos autorizadores 

da medida, INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA pretendida, 

nos termos do artigo 300 do CPC . Nos termos do artigo 334 do CPC, 

designo audiência de conciliação para o dia 03 de Setembro de 2018, às 

15h, 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,19 de julho de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007142-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MORESQUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1007142-59.2017.8.11.0002 

AUTOR: ADILSON MORESQUI RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. Compulsando os 

autos, verifiquei que a parte autora deixou de apresentar requerimento 

administrativo prévio. Nesse passo, saliento que em que pese este 

magistrado anteriormente tenha se filiado ao entendimento de 

desnecessidade de requerimento prévio para o ajuizamento da ação de 

cobrança de Seguro DPVAT, atualmente o Supremo Tribunal Federal tem 

julgado de forma contrária, ao considerar a exigibilidade do requerimento 

como condição para o exercício do direito de ação, senão vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. 

EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5º, INC. XXXV, 

DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO 

DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." 

(RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado 

em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 

PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, doutrinariamente o interesse processual 

se baseia, dentre outros, na necessidade de atuação da jurisdição, a qual 

é de ser considerada a última forma de solução do conflito[1], razão pela 

qual certo que a exigência de requerimento administrativo prévio não 

configura afronta ao direito de ação (art. 5º, XXV, CF), conforme 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido 

o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal 

de Justiça deste Estado: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. 

SEGURO. DPVAT. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA 

CONFIGURAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO 

A ESTE PEDIDO. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 

INCURSÃO EM MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 

7/STJ. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Posto isso, em consonância 

com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado perante a Seguradora requerida, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Outrossim, constato que a 

parte autora deixou de carrear aos autos declaração de hipossuficiência. 

Embora a declaração de pobreza não seja mais obrigatória na atual 

sistemática processual, o advogado, diante da ausência de tal documento, 

necessita possuir poderes específicos para requerer a concessão da 

gratuidade processual, à luz do disposto na parte final do art. 105 do 

NCPC. Assim, determino venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias, emendar a petição inicial a fim de apresentar declaração de 

hipossuficiência firmada de próprio punho ou instrumento procuratório que 

contenha poderes específicos para tanto, sob pena de indeferimento (art. 

321, § único do CPC/2015). Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal 

Portaria n°. 359/2017 - PRES [1] DIDIER, Fredie Jr. Curso de direito 

processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e 

processo de conhecimento – 18 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 

362.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004156-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - SP244057 (ADVOGADO)

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPRADO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004156-98.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Postergo à análise dos embargos de declaração (Id. Doc. 

13645587), para após a realização da audiência. Diante do pedido da 

parte autora no “Item 4” do Id. 14226185, defiro o pedido para antecipar 

audiência de conciliação, para o dia 27 de julho de 2018, às 10h00min. As 

partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através de 

preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório 

à dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 

8º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 20 de julho de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 
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Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007142-59.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON MORESQUI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLINIO CARNEIRO COSTA OAB - MT0022739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1007142-59.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma 

satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados para o 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, visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 15h40min, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência 

supra, haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um 

mediador e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão 

ser ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em 

seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. CITE-SE a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 do CPC). 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). 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. No mais, defiro os 

benefícios de assistência judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT, 24 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000304-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEDIVALDO PESSOA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000304-03.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma 

satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados para o 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, visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 

15h20min,ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do 

CPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade para o diálogo com a 

presença de um mediador e/ou um conciliador. Dependendo da situação, 

as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em conjunto no início da 

sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem 

o conflito amigavelmente. CITE-SE a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 do CPC). 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). 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. No mais, defiro os 

benefícios de assistência judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT, 24 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002502-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CAVALCANTI DANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002502-13.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte requerente juntou 

aos autos cópia do protocolo do requerimento administrativo, contudo não 

apresentou a prova da recusa ao pagamento por parte da seguradora. 

Assim, considerando que para dar prosseguimento ao feito é necessária a 

negativa da seguradora, determino que aguarde o prazo de 90 (noventa) 

dias. Decorrido lapso temporal, certifique-se, intime-se a parte autora, no 

prazo de 05 (cinco) dias, para informar quanto à resposta da seguradora. 

Findo o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

conclusos. Por fim, concedo ao autor os benefícios da JUSTIÇA 

GRATUITA, nos moldes ditados pelo artigo 98 do NCPC. Às providências. 

Várzea Grande/MT, 11 de julho de 2017. (Assinado digitalmente) ANDRÉ 

MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito Designado – Port. 359/2017

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002502-13.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CAVALCANTI DANI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri OAB - MT0010335A-N (ADVOGADO)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA OAB - MT10208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002502-13.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma 
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satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados para o 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, visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 10h20min, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência 

supra, haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um 

mediador e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão 

ser ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em 

seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. CITE-SE a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 do CPC). 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). 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. Finalmente, DEFIRO os 

benefícios de assistência judiciária e o pedido na tramitação do processo, 

ante o disposto no Provimento nº 26/2008-CGJ, in verbis: Art. 1º Terão 

prioridade na tramitação em primeira instância os procedimentos judiciais, 

inclusive cartas precatórias, rogatórias ou de ordem, em que figure como 

parte ou interessado: (..) III – pessoa portadora de moléstia ou debilidade 

profissional, decorrentes de acidente de trabalho ou de trânsito, em 

quaisquer de suas modalidades; (...) Sendo assim, digne-se esta 

secretaria a retificar o registro do presente processo para incluir a 

prioridade de tramitação, conforme Provimento n.º26/2008-CGJ. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 24 de julho de 

2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005948-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANEVA BENTINHA DA SILVA DORILEO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005948-24.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma 

satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados para o 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, visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 09h40min, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência 

supra, haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um 

mediador e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão 

ser ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em 

seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. CITE-SE a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 do CPC). 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). 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. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de julho de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008385-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO FERNANDO DA COSTA DE PAULA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LEVY RABONE PALMA OAB - MT18609/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1008385-38.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma 

satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados para o 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, visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 09h20min, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência 

supra, haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um 

mediador e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão 

ser ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em 

seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. CITE-SE a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 
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qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 do CPC). 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). 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. Finalmente, DEFIRO os 

benefícios de assistência judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT, 24 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001105-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEK AZEVEDO MOURA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF OAB - MT0006703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001105-16.2017.8.11.0002 

AUTOR: VALDEK AZEVEDO MOURA FILHO RÉU: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Compulsando os 

autos, observo que a parte autora descurou de apresentar requerimento 

administrativo prévio, assim como cópia do comprovante de endereço, 

requisitos considerados essenciais para o processamento da demanda. 

Nesse passo, saliento que em que pese este magistrado anteriormente 

tenha se filiado ao entendimento de desnecessidade de requerimento 

prévio para o ajuizamento da ação de cobrança de Seguro DPVAT, 

atualmente o Supremo Tribunal Federal tem julgado de forma contrária, ao 

considerar a exigibilidade do requerimento como condição para o exercício 

do direito de ação, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO 

PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. 

CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO 

ART. 5º, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. (...) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN 

LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 

DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015) Com efeito, 

doutrinariamente o interesse processual se baseia, dentre outros, na 

necessidade de atuação da jurisdição, a qual é de ser considerada a 

última forma de solução do conflito[1], razão pela qual certo que a 

exigência de requerimento administrativo prévio não configura afronta ao 

direito de ação (art. 5º, XXV, CF), conforme entendimento firmado pelo 

Supremo Tribunal Federal. Igualmente, têm sido o entendimento adotado 

pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Tribunal de Justiça deste Estado: 

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. SEGURO. DPVAT. 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. REQUISITO ESSENCIAL PARA 

PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL PARA CONFIGURAÇÃO DO 

INTERESSE DE AGIR. INÉRCIA DO AUTOR QUANTO A ESTE PEDIDO. 

REVERSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INCURSÃO EM 

MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DO ACESSO À 

JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. 

MATÉRIA ATINENTE À COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 

1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial. (...) (STJ, AgRg no REsp 936574 / SP 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL 2007/0063191-6, Relator 

Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO (1144), órgão Julgador T3- 

Terceira Câmara, Data do julgamento 02/08/2011, data da publicação 

08/08/2011). APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT - EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE 

INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - 

NECESSIDADE - PRAZO DE 30 DIAS PARA DAR ENTRADA NO PEDIDO 

ADMINISTRATIVO - INÉRCIA – NECESSIDADE DE ABERTURA DE PRAZO 

PARA FORMULAÇÃO DO PEDIDO ADMINISTRATIVO, NO PRAZO DE 30 

(TRINTA) DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

REFORMADA DE OFÍCIO. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no 

sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como 

condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize 

afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (RE 631240/STF, RE 

839.355 e RE 824.712). Tendo em vista que a Ação de Cobrança foi 

proposta antes do julgamento do RE 631240/STF, é necessária a intimação 

da parte autora para formular o pedido administrativo, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de extinção da ação. (Ap 52690/2016, DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

23/08/2016, Publicado no DJE 26/08/2016) Posto isso, em consonância 

com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte autora, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora requerida, bem como cópia do 

comprovante de endereço, de acordo com art. 320 CPC/2015, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito em Substituição Legal Portaria n°. 753/2016 - PRES [1] DIDIER, 

Fredie Jr. Curso de direito processual civil: introdução ao direito 

processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 18 ed. – 

Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 362.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001105-16.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEK AZEVEDO MOURA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IVAN HOUKLEF OAB - MT0006703A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001105-16.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma 

satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados para o 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, visando à realização de 

sessão de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 10h00min, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência 

supra, haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um 

mediador e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão 

ser ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em 

seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. CITE-SE a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 do CPC). 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). 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 
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da JUSTIÇA GRATUITA. Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 24 de 

julho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001542-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GOMES DA CONCEICAO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNÉIA SILVANA GONÇALVES OAB - MT0012320A-N (ADVOGADO)

Luiz Augusto Arruda Custodio OAB - MT0011997S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MFMT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (RÉU)

IMOVELI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001542-57.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. À vista da ausência de comprovação da intimação das 

requeridas para a audiência de conciliação, redesigno referido ato para o 

dia 21 de setembro de 2018, às 09h00min. Intimem-se. Várzea Grande/MT, 

24 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001273-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001273-18.2017.8.11.0002 

AUTOR: SEBASTIAO DA SILVA MACIEL RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. O documento nominado 

como “indeferimento administrativo”, colacionado nos autos, não se 

reveste de idoneidade suficiente de modo a comprovar o prévio 

requerimento administrativo, notadamente, porque desacompanhado de 

timbre da suposta seguradora e, cujas razões de indeferimento se 

assemelham a tantas outras ações proposta pelo mesmo causídico. 

Ademais, se há um suposto indeferimento, também há o protocolo do 

pedido administrativo, não sendo este documento de difícil acesso ao 

autor. Assim, revendo as decisões anteriores proferidas por este 

magistrado, em que pese ter acatado o mesmo modelo de documento 

juntado em processos anteriores, tenho que o documento acostado aos 

autos, como comprovante do requerimento administrativo, não é suficiente 

para comprovar a tentativa do recebimento do seguro na esfera 

administrativa. Posto isso, em consonância com os egrégios tribunais 

pátrios, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar nos autos requerimento administrativo formulado junto à 

Seguradora requerida, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria 

n°. 753/2016 - PRES

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001273-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DA SILVA MACIEL (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 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001273-18.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma 

satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados para o 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, visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 11h20min, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência 

supra, haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um 

mediador e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão 

ser ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em 

seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. CITE-SE a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 do CPC). 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). 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. No mais, defiro os 

benefícios de assistência judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT, 24 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005044-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORIODETE RITA DE ABREU (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)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1005044-38.2016.8.11.0002 

AUTOR: ORIODETE RITA DE ABREU RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc. O documento 

nominado como “indeferimento administrativo”, colacionado nos autos, não 

se reveste de idoneidade suficiente de modo a comprovar o prévio 

requerimento administrativo, notadamente, porque desacompanhado de 

timbre da suposta seguradora e, cujas razões de indeferimento se 

assemelham a tantas outras ações proposta pelo mesmo causídico. 

Ademais, se há um suposto indeferimento, também há o protocolo do 

pedido administrativo, não sendo este documento de difícil acesso ao 

autor. Assim, revendo as decisões anteriores proferidas por este 

magistrado, em que pese ter acatado o mesmo modelo de documento 

juntado em processos anteriores, tenho que o documento acostado aos 

autos, como comprovante do requerimento administrativo, não é suficiente 

para comprovar a tentativa do recebimento do seguro na esfera 

administrativa. Posto isso, em consonância com os egrégios tribunais 

pátrios, faculto nova emenda, venha a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar nos autos requerimento administrativo formulado 

junto à Seguradora requerida, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em 

Substituição Legal Portaria n°. 753/2016 - PRES
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005044-38.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ORIODETE RITA DE ABREU (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005044-38.2016.8.11.0002 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma 

satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados para o 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, visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 14h20min, 

Mesa 03, ficando desde já a parte autora intimada da respectiva 

solenidade por meio da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do 

CPC. Na audiência supra, haverá a oportunidade para o diálogo com a 

presença de um mediador e/ou um conciliador. Dependendo da situação, 

as partes poderão ser ouvidas individualmente ou em conjunto no início da 

sessão. Em seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem 

o conflito amigavelmente. CITE-SE a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 do CPC). 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). 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. No mais, defiro os 

benefícios de assistência judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT, 24 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001551-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA DE MORAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001551-19.2017.8.11.0002 

AUTOR: MANOEL BATISTA DE MORAIS RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. O documento nominado 

como “indeferimento administrativo”, colacionado nos autos, não se 

reveste de idoneidade suficiente de modo a comprovar o prévio 

requerimento administrativo, notadamente, porque desacompanhado de 

timbre da suposta seguradora e, cujas razões de indeferimento se 

assemelham a tantas outras ações proposta pelo mesmo causídico. 

Ademais, se há um suposto indeferimento, também há o protocolo do 

pedido administrativo, não sendo este documento de difícil acesso ao 

autor. Assim, revendo as decisões anteriores proferidas por este 

magistrado, em que pese ter acatado o mesmo modelo de documento 

juntado em processos anteriores, tenho que o documento acostado aos 

autos, como comprovante do requerimento administrativo, não é suficiente 

para comprovar a tentativa do recebimento do seguro na esfera 

administrativa. Posto isso, em consonância com os egrégios tribunais 

pátrios, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar nos autos requerimento administrativo formulado junto à 

Seguradora requerida, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria 

n°. 753/2016 - PRES

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001551-19.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA DE MORAIS (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 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001551-19.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma 

satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados para o 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, visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 14h40min, 

ficando desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio 

da presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência 

supra, haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um 

mediador e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão 

ser ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em 

seguida, serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. CITE-SE a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 do CPC). 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). 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. No mais, defiro os 

benefícios de assistência judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT, 24 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001544-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN CHAGAS DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001544-27.2017.8.11.0002 

AUTOR: ALLAN CHAGAS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. O documento nominado como 

“indeferimento administrativo”, colacionado nos autos, não se reveste de 

idoneidade suficiente de modo a comprovar o prévio requerimento 

administrativo, notadamente, porque desacompanhado de timbre da 

suposta seguradora e, cujas razões de indeferimento se assemelham a 

tantas outras ações proposta pelo mesmo causídico. Ademais, se há um 

suposto indeferimento, também há o protocolo do pedido administrativo, 

não sendo este documento de difícil acesso ao autor. Assim, revendo as 

decisões anteriores proferidas por este magistrado, em que pese ter 

acatado o mesmo modelo de documento juntado em processos anteriores, 

tenho que o documento acostado aos autos, como comprovante do 

requerimento administrativo, não é suficiente para comprovar a tentativa 

do recebimento do seguro na esfera administrativa. Posto isso, em 

consonância com os egrégios tribunais pátrios, determino, venha a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar nos autos requerimento 

administrativo formulado junto à Seguradora requerida, sob pena de 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de 

Direito em Substituição Legal Portaria n°. 753/2016 - PRES

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001544-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALLAN CHAGAS 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 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001544-27.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma 

satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados para o 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, visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 15h, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência supra, 

haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um mediador 

e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão ser 

ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, 

serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. CITE-SE a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 do CPC). 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). 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. No mais, defiro os 

benefícios de assistência judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT, ______ de 201__. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001348-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUCIR MARIA SANTOS DA ROCHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA OAB - MT0012791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Numero do Processo: 1001348-57.2017.8.11.0002 

AUTOR: CLEUCIR MARIA SANTOS DA ROCHA RÉU: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos, etc. O documento nominado 

como “indeferimento administrativo”, colacionado nos autos, não se 

reveste de idoneidade suficiente de modo a comprovar o prévio 

requerimento administrativo, notadamente, porque desacompanhado de 

timbre da suposta seguradora e, cujas razões de indeferimento se 

assemelham a tantas outras ações proposta pelo mesmo causídico. 

Ademais, se há um suposto indeferimento, também há o protocolo do 

pedido administrativo, não sendo este documento de difícil acesso ao 

autor. Assim, revendo as decisões anteriores proferidas por este 

magistrado, em que pese ter acatado o mesmo modelo de documento 

juntado em processos anteriores, tenho que o documento acostado aos 

autos, como comprovante do requerimento administrativo, não é suficiente 

para comprovar a tentativa do recebimento do seguro na esfera 

administrativa. Posto isso, em consonância com os egrégios tribunais 

pátrios, determino, venha a parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresentar nos autos requerimento administrativo formulado junto à 

Seguradora requerida, sob pena de indeferimento (art. 321, parágrafo 

único, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUIS 

OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito em Substituição Legal Portaria 

n°. 753/2016 - PRES

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001348-57.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUCIR MARIA SANTOS DA ROCHA (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 COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001348-57.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma 

satisfatória. Diante da nova sistemática processual, a qual privilegia a 

autocomposição (art. 334 do CPC), e considerando que a 

conciliação/mediação é instrumento efetivo de pacificação social, solução 

e prevenção de litígios. Considerando ainda que a resolução nº 125/2010 

do Conselho Nacional de Justiça estabelece ser imprescindível apoiar, 

estimular e difundir a sistematização da mediação, com o objetivo de 

reduzir a excessiva judicialização de conflitos de interesses e nos termos 

da Ordem de Serviço nº 002/2012 – NPMCSC, que regula a realização de 

mutirões, bem como sobre a pauta específica. DETERMINO que sejam os 

autos encaminhados para o 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, visando a realização de 

sessão de conciliação para o dia 10 de setembro de 2018, às 11h, ficando 

desde já a parte autora intimada da respectiva solenidade por meio da 

presente, à luz do disposto no art. 334, § 3º, do CPC. Na audiência supra, 

haverá a oportunidade para o diálogo com a presença de um mediador 
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e/ou um conciliador. Dependendo da situação, as partes poderão ser 

ouvidas individualmente ou em conjunto no início da sessão. Em seguida, 

serão reunidas e receberão auxílio para resolverem o conflito 

amigavelmente. CITE-SE a parte requerida, por correio, para 

comparecimento a respectiva audiência com antecedência mínima de 20 

dias. As partes deverão comparecer à audiência pessoalmente ou através 

de preposto com poderes para negociar e transigir, bem assim 

acompanhadas de seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9ª 

e § 10, do CPC). Registro ainda que o não comparecimento injustificado de 

qualquer uma das partes à audiência constituir-se-á ato atentatório à 

dignidade da justiça, com a aplicação de multa, na forma do art. 334, § 8º, 

do CPC. Não havendo o comparecimento de qualquer das partes ou, 

comparecendo, não houver autocomposição, poderá a parte requerida 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias a iniciar da data da 

audiência de conciliação supra ou da última sessão de conciliação, caso 

houver (art. 335, I, do CPC), sob pena de aplicação da confissão e da 

revelia, no que for cabível (art. 344 do CPC). 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). 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. No mais, defiro os 

benefícios de assistência judiciária. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Várzea Grande/MT, 24 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005630-07.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA GONCALVES DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMAR GONCALVES DA COSTA OAB - MT24417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005630-07.2018.8.11.0002 

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 14 de Setembro de 2018, às 

09h30min, 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, 24 de julho 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001056-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNATHAN ROMULO DA SILVA AMARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAYNA NUNES DE ARRUDA OAB - MT0017625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. (RÉU)

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (RÉU)

GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001056-72.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Recebo a emenda à inicial, eis que apresentada de forma 

satisfatória. 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 

16h30min, 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, 24 de julho 

de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 445146 Nr: 9477-05.2016.811.0002

 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: AMV, RAFAELLY ALVES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO VIANA - 

OAB:MT 16.642

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172/B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 INTIMAR a parte autora para apresentar suas Alegações Finais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 421624 Nr: 22835-71.2015.811.0002

 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: LEONARDO DA SILVA GROTA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA ALCOPAN - ÁLCOOL DO 

PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, BRUNO OLIVEIRA CASTRO - OAB:9.237/MT, ELIAS 

GOMES DA SILVA - OAB:MT 17.631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - OAB:OAB/ MT 

5.222
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 Certifico que o Administrador Judicial não estava cadastrado no Sistema 

Apolo, o que foi regularizado nesta data, motivo pelo qual encaminho o 

movimento "Com Resolução do Mérito->Procedência" de 16/07/2018, para 

nova publicação: "Vistos, etc. LEONARDO DA SILVA GROTA ingressou 

com o pedido inicial, objetivando habilitar seu crédito junto à massa falida 

de ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA, bem como requerendo o 

pagamento imediato do crédito, considerando que já houve recebimento 

pelos credores da mesma classe, destacando-se o percentual relativo aos 

honorários advocatícios, juntando, para tanto, os documentos que 

entenderam necessários (fls. 10/90).Devidamente intimada a Massa Falida, 

manifestou-se requerendo a procedência da ação, somente após parecer 

a ser proferido pelo Administrador Judicial, tendo em vista que ele tem 

aptidão para aceitar ou refutar o crédito pretendido pela autora, conforme 

petição de fls. 96. O Administrador Judicial manifestou-se às fls. 97/98, 

requerendo a intimação do habilitante para apresentar certidão de crédito 

liquido atualizada, nos termos do art.9º. II. Da LRE, sem a incidência de 

jurus, haja vista que a reclamação trabalhista que constituiu o crédito foi 

ajuizada em data posterior a decretação da quebra (23/08/2012). Às fls. 

99, o Ministério Público, pugnou pela intimação do habilitante para 

apresentar nos autos o valor do crédito atualizado e sem a incidência de 

juros. Réplica do habilitante às fls. 104/105. O Administrador Judicial às fls. 

113/113 v, manifestou-se pela inclusão do crédito pretendido pelo 

habilitante no valor de R$ 59.056,86 (cinquenta e nove mil, cinquenta e 

seis reais e oitenta e seis centavos), classificado com crédito trabalhador, 

bem como que eventual pagamento de inclusão de valores referentes aos 

juros , somente após a realização do ativo. Às fls. 115/116, o Ministério 

Público concordou com a inclusão da habilitação do crédito. Vieram os 

autos conclusos. É o relatório. Fundamento e Decido. O presente pedido 

de habilitação de crédito veio instruído com os documentos, incluindo 

Certidão oriunda da Justiça Trabalhista (fls.104/107), que reconheceu a 

existência de crédito no valor total de R$ 59.056,86 (cinquenta e nove mil, 

cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos), resultante dos autos da 

reclamação trabalhista nº 0001647-85.2013.5.23.0106. De fato, tal como 

sustentado pela Habilitante e pelo Administrador Judicial, segundo o 

disposto no artigo 124 da lei do 11.101/05, “não são exigíveis juros 

vencidos após a decretação da falência, previstos em lei ou em contrato, 

se o ativo apurado não bastar para o pagamento dos credores 

subordinados”, de modo que somente após o pagamento do valor principal 

dos credores quirografários, se houver saldo, é que ocorrerá o 

pagamento dos juros. Entretanto, o crédito a ser habilitado tem por origem 

certidão de crédito oriundo de sentença proferida na esfera trabalhista 

que condenou a massa falida ao pagamento ao ora habilitante do valor ali 

indicado, encontrando-se destacado o valor relativo aos juros após a 

decretação da quebra. Com efeito, considerando que o ajuizamento da 

ação foi posterior à convolação da recuperação judicial em falência não 

há que se falar em incidência de juros, devendo o crédito a ser habilitado 

somente no valor apurado pela Justiça do Trabalho, com incidência de 

correção monetária a partir data da sentença condenatória, de modo que o 

cálculo apresentado pelo habilitante atende à exigência legal uma vez que 

não há incidência de juros até a decretação da falência. Ademais, 

encontrando-se o valor dos juros destacado na certidão de habilitação de 

crédito, nada obsta que este montante seja habilitado para pagamento 

posterior, na hipótese de restar saldo em favor da massa falida. Assim, 

declaro extinto o processo COM RESOLUÇÃO do mérito, com fundamento 

no art. 487, I, do CPC, bem como com fulcro no art. 15, II, da Lei 11.101/05, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo habilitante, e determino que 

seja incluído o crédito habilitado por LEONARDO DA SILVA GROTA, de R$ 

59.056,86 (cinquenta e nove mil, cinquenta e seis reais e oitenta e seis 

centavos), reconhecido pela 3ª Vara do Trabalho de Várzea Grande/MT, 

referente aos autos de PJE nº 0001647-85.2013.5.23.0106, ser habilitado 

na classe dos credores trabalhistas do quadro geral de credores da 

falência de ALCOPAN ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA, devendo o valor 

excedente, relativo aos juros de mora após a decretação da falência, R$ 

18.563,54 (dezoito mil, quinhentos e sessenta e três reais e cinquenta e 

quatro centavos), ser habilitado e adimplido após o pagamento do valor 

principal dos credores quirografários, se houver saldo. Do valor acima 

deverá ser retido o percentual de 20% em favor do patrono do autor, a 

título de honorários advocatícios, conforme contrato de prestação de 

serviços de advocacia. (fls.86/88). Desde já autorizo expedição de 

alvarás para contas correntes a ser indicadas pela parte, uma vez que os 

credores dessa classe já começaram a receber seus créditos. Isento de 

custas e honorários advocatícios. Ciência ao Ministério Público. Transitada 

em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se e Cumpra-se.Várzea Grande-MT, 16 de julho de 

2018. SILVIA RENATA ANFFE SOUZA, Juíza de Direito".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 335387 Nr: 3867-27.2014.811.0002

 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: MAURO JOSÉ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BR TELECOM S/A -OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MT 13.245-A

 Intimação do advogado da parte autora para retirar as Certidões de 

Crédito no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 518701 Nr: 23744-45.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECISA PARTICIPAÇÕES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDER LIMA DE FRANÇA, SG COMÉRCIO DE 

CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131.436/RJ, PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL - OAB:159.485/RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado ALEXANDRE MIRANDA LIMA

PABLO HERTZ BRUZZONE LEAL para juntar aos autos guia e 

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 das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 443891 Nr: 8773-89.2016.811.0002

 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: GENEILTON SOUZA DA CONCEIÇÃO, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, ELIAS GOMES DA SILVA - OAB:MT 17.631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO SILVA JUNIOR - 

OAB:OAB/ MT 5.222

 INTIMAÇÃO das Partes para manifestarem acerca do cálculo de 

atualização do crédito, elaborado pelo Contador Judicial às fls. 78, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 427587 Nr: 25995-07.2015.811.0002

 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: ADEMARIO DE AZEVEDO DANTAS, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, ELIAS GOMES DA SILVA - OAB:MT 17.631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO H GUIMARÃES - 

OAB:3515- MT, EUCLIDES RIBEIRO S JUNIOR - OAB:5222

 INTIMAÇÃO das Partes para manifestarem acerca do cálculo de 

atualização do crédito, elaborado pelo Contador Judicial às fls. 84, no 
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prazo comum de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 443894 Nr: 8775-59.2016.811.0002

 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: WANDO LOPES DA CONCEIÇÃO, Bruno Medeiros 

Pacheco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ALCOOL DO PANTANAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, ELIAS GOMES DA SILVA - OAB:MT 17.631/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/ MT 5.222

 INTIMAÇÃO das Partes para manifestarem acerca do cálculo de 

atualização do crédito, elaborado pelo Contador Judicial às fls. 85, no 

prazo comum de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 435372 Nr: 4242-57.2016.811.0002

 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: WALTER FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DE CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT 5.736/0

 INTIMAÇÃO das PARTES de que o perito nomeado - DR. ERNANI DA 

SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT 7.922, indicou a data e local da 

perícia médica para o dia 21/AGOSTO/2018 a partir das 08:30 horas, por 

ordem de chegada, na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, sala 33, Edifício 

Saúde, bairro: Bosque da Saúde, em Cuiabá - MT, fone: (65) 9 9228-5520. 

O Periciado deverá levar todos os documentos, atestados e exames 

complementares (RADIOGAFIAS, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, 

TOMOGRAFIA, ULTRA SOM, e/ou outros exames de imagens, laudos 

médicos, histórico clínico) que porventura possam ser úteis na confecção 

do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 392646 Nr: 6979-67.2015.811.0002

 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: MOISES PAZ DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:13.281 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-a

 INTIMAÇÃO das PARTES de que o perito nomeado - DR. ERNANI DA 

SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT 7.922, indicou a data e local da 

perícia médica para o dia 21/AGOSTO/2018 a partir das 08:30 horas, por 

ordem de chegada, na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, sala 33, 3º 

andar, Edifício Saúde, bairro: Bosque da Saúde, em Cuiabá - MT, fone: 

(65) 9 9228-5520. O Periciado deverá levar todos os documentos, 

atestados e exames complementares (RADIOGAFIAS, RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA, ULTRA SOM, e/ou outros exames de 

imagens, laudos médicos, histórico clínico) que porventura possam ser 

úteis na confecção do laudo pericial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 444148 Nr: 8929-77.2016.811.0002

 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: BENEDITO ROMANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 INTIMAÇÃO das PARTES de que o perito nomeado - DR. ERNANI DA 

SILVA LARA NETO CASTRILLON, CRM/MT 7.922, indicou a data e local da 

perícia médica para o dia 21/AGOSTO/2018 a partir das 08:30 horas, por 

ordem de chegada, na Avenida Bosque da Saúde, nº 888, sala 33, 3º 

andar, Edifício Saúde, bairro: Bosque da Saúde, em Cuiabá - MT, fone: 

(65) 9 9228-5520. O Periciado deverá levar todos os documentos, 

atestados e exames complementares (RADIOGAFIAS, RESSONÂNCIA 

MAGNÉTICA, TOMOGRAFIA, ULTRA SOM, e/ou outros exames de 

imagens, laudos médicos, histórico clínico) que porventura possam ser 

úteis na confecção do laudo pericial.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005261-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ARRAIS CORREA OAB - MT19128/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELVANI VICENTE DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005261-13.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se TUTELA DE URGÊNCIA DE BUSCA E APREENSÃO DE 

ESCAVADEIRA HIDRAULICA proposta por SP COMÉRCIO DE MÁQUINAS 

PARA TERRAPLENAGEM LTDA em desfavor de DELVANI VICENTE DA 

SILVA. Aduz a requerente, em síntese, que em 18 de setembro de 2017, 

celebrou com a requerida contrato particular de locação, cujo objeto foi 

01(uma) ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, Marca Link-Belt, 

Modelo 210X2, Motor Isuzu, diesel 04 cilindros e potência 157HP, largura 

das Sapatas 700mm, Caçamba 1,34m³ e Braço de 2,41m, Chassi N° 

LBX210Q5NCHEX1916, usada com 5774.0 horas trabalhadas, com 

vigência de 23 meses, iniciando em 25/09/2017 e terminado em 2508/2019. 

No entanto, salienta que a parte requerida desde o mês de fevereiro do 

corrente ano não vem cumprindo sua parte do contrato, uma vez que já 

existem 06 (seis) parcelas em atraso, motivo pelo qual aduz ter 

encaminhado notificação extrajudicial para que o requerido efetuasse os 

pagamentos no prazo de 05 (cinco) dias, não tendo obtido nenhuma 

resposta (ID. 13862646). Assim, pugna pela concessão de tutela 

antecipada de urgência requerida em caráter antecedente, para que seja 

concedida busca e apreensão da máquina escavadeira em posse da 

requerida, declarando o sócio proprietário Sr. Clesio de Paula como fiel 

depositário do bem até decisão final. É o breve relato. Fundamento e 

decido. 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. No presente caso, verifica-se que a 

pretensão do autor apresenta características de um pedido de tutela de 

urgência antecipada em caráter antecedente de cunho satisfativo, uma 

vez que o requerente pugna pelo busca e apreensão do bem discutido. 

Entre os documentos apresentados pelo requerente na exordial, no Id. 

13862313 demonstra-se o elo contratual entre as partes, no qual fora 

celebrado contrato particular de locação, cujo objeto foi 01(uma) 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, Marca Link-Belt, Modelo 

210X2, Motor Isuzu, diesel 04 cilindros e potência 157HP, largura das 

Sapatas 700mm, Caçamba 1,34m³ e Braço de 2,41m, Chassi N° 

LBX210Q5NCHEX1916, usada com 5774.0 horas trabalhadas, com 

vigência de 23 meses, iniciando em 25/09/2017 e terminado em 2508/2019, 

no entanto, a requerida está inadimplente desde fevereiro do corrente ano. 

A partir dessa documentação, extrai-se dos autos à notificação 
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extrajudicial devidamente assinada pela requerida sob ID. 13862646, 

comprovando a mora da requerida, há a presunção de que a mesma 

apropriou-se do bem da requerente indevidamente. Logo, os documentos 

trazidos aos autos evidenciam de fato o direito da requerente e, 

consequentemente, demonstram o perigo de dano à empresa demandante, 

uma vez que o bem tutelado é bem móvel podendo ser deslocado 

facilmente, dificultando o direito garantido da requerente. Ante o exposto, 

estando presentes os requisitos autorizadores da medida, nos termos do 

artigo 303, do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA EM CARÁTER 

ANTECEDENTE, determinando que se expeça CARTA PRECATÓRIA – Para 

que OFICIAL DE JUSTIÇA EFETUE A BUSCA E APREENSÃO da MAQUINA 

ESCAVADEIRA HIDRÁULICA MARCA LINK-BELT, MODELO 210X2, MOTOR 

ISUZU, DIESEL 04 CILINDROS E POTÊNCIA 157HP, LARGURA DAS 

SAPATAS 700MM, CAÇAMBA 1,34M³ E BRAÇO DE 2,41M, CHASSI N° 

LBX210Q5NCHEX1916, para posterior depósito nas mãos do requerente e 

depositário fiel. Advirto que, a parte autora deverá aditar a petição inicial, 

com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos 

documentos e a confirmação do pedido de tutela final, em 15 (quinze) dias 

(artigo 303, §1º, inciso I, do CPC), sob pena extinção do feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 303, §2º, do CPC/2015. Cite-se/ 

intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 03 de 

setembro de 2018, às 14h00min, constando que a peça contestatória 

deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização 

do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Registro que o não comparecimento 

injustificado de qualquer uma das partes à audiência supra constituir-se-á 

ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de multa, na forma do 

artigo 334, §8º, do CPC. Após a contestação, vistas automáticas à parte 

autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua peça de 

impugnação à contestação (art. 351, CPC). Intime-se. Cumpra-se. Várzea 

Grande/MT, 18 de julho de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA 

ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004156-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO FERREIRA DE ALCANTARA OAB - SP244057 (ADVOGADO)

RENATA GHEDINI RAMOS OAB - MT0230015A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPRADO TURISMO E TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO DIRENE DE MORAES OAB - MT0013878A (ADVOGADO)

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT0010917S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004156-98.2018.8.11.0002 

Vistos em correição Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com 

Cobrança de Valores com Pedido de Liminar proposta por Movida Locação 

de Veículos S/A., em desfavor de Transprado Turismo e Transportes 

Ltda., todos qualificados nos autos, sob os argumentos apostos na inicial. 

Alega a Requerente que é pessoa jurídica e que tem por objeto social, 

dentre outras atividades, a locação de veículos de sua propriedade. Narra 

que no dia 13/05/2017, celebrou acordo com a Requerida, objetivando a 

locação de seus veículos que, além de outras regras comerciais e 

operacionais, consoante Termos e Condições Gerais, viabilizava a 

realização das reservas de veículos e a indicação de prepostos e 

pessoas credenciadas a retirarem os veículos, por meio do site: 

www.movida.com.br e e-mail: reservas@movida.com.br. Informa que uma 

vez realizada a reserva dos veículos, os prepostos da Requerida 

compareciam ao estabelecimento comercial da Requerente e, mediante a 

assinatura de Contrato de Locação específico, retiravam o veículo em 

locação, os quais eram sublocados pela Requerida para sua atividade 

empresarial. Explica que, nos termos do ajustado, os valores devidos pela 

locação dos veículos eram faturados diretamente à Requerida para 

pagamento em até 21 (vinte e um) dias, após o encerramento do período 

locativo de 30 (trinta) dias. Afirma que, nesse contexto, a Requerente 

cedeu em locação diversos veículos à Requerida e, a partir do momento 

da entrega dos mesmos, a Requerida passou a exercer a posse direta 

sobre os bens locados. Assevera, no entanto, que a Requerida deixou de 

cumprir com sua obrigação de quitar as faturas equivalentes aos alugueis 

dos veículos e outros encargos decorrentes do Contrato. Ressalta que 

além do Acordo Comercial e do Contrato de Locação firmado 

especificamente para cada veículo retirado em locação, regula a relação 

comercial mantida entre as partes o “Termos e Condições Gerais de 

Locação de Veículos”. Relata que após alguns meses de contrato, a 

Requerida passou a inadimplir as faturas relativas aos alugueis dos 

veículos, tanto que em abril de 2018, quando o débito já perfazia a quantia 

de R$ 47.277,81 (quarenta e sete mil duzentos e setenta e sete reais e 

oitenta e um centavos), a Requerente, por mera liberalidade e, 

demonstrando interesse em prosseguir com a relação comercial, celebrou 

com a Requerida um “Contrato de Confissão de Dívida e Outras Avenças”, 

repactuando os valores em 08 (oito) parcelas. Pontua que concedeu todas 

as oportunidades para a Requerente quitas as pendências, já que esse 

instrumento tem força de título executivo e eventual inadimplemento 

dessas parcelas será objeto de Ação de Execução de Título Extrajudicial. 

Diz que não obstante as diversas tentativas empreendidas pela 

Requerente para receber seu crédito, a Requerida manteve-se inerte, fato 

que levou a Requerente a proceder com notificação extrajudicial no dia 

17/05/2018, tendo a Requerida efetuado o pagamento de apenas parte do 

débito, remanescendo, ainda, o valor de R$ 20.340,00 (vinte mil trezentos 

e quarenta reais), ou seja, não houve a purgação da mora, iniciando 

automaticamente o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para devolução dos 

automóveis, o qual encerrou no sábado, dia 19/05, momento em que a 

posse dos veículos locados deixou de ser justa, tornando-se ilegal. Desse 

modo, a Requerida foi regularmente constituída em mora, restando 

configurado o esbulho possessório a partir do escoamento do prazo 

previsto em contrato, bem como na notificação extrajudicial. 

Consequentemente, a Requerente procedeu ao registro do Boletim de 

Ocorrência perante a Autoridade Policial, para responsabilização, 

inclusive, no âmbito penal, com a apuração de crime de apropriação 

indébita. Entende que, “tendo em vista que até a presente data tais 

obrigações não foram integralmente cumpridas pela Ré, resta 

caracterizado o esbulho possessório dos bens objeto dos contratos 

firmados, a autorizar a propositura da presente ação com o escopo de 

serem reintegrados na posse da Autora os veículos em referência”. 

Requer a concessão de liminar inaudita altera parte, para determinar a 

imediata expedição do mandado de reintegração de posse, com o 

atendimento de todos os procedimentos necessários ao alcance de tal 

objetivo, inclusive, requisição de força policial e ordem de arrombamento, 

se for o caso, devendo ser expedida a respectiva carta de intimação, em 

caráter de urgência, para cumprimento da liminar pelo Oficial de Justiça de 

plantão. Pede, ainda: a) seja autorizado ao Oficial de Justiça de 

plantonista, diligenciar em outros endereços, os quais porventura tenha 

acesso durante a realização da diligência, ou em outros endereços 

fornecidos pela Requerente no ato da realização da diligência, 

concedendo-lhe os benefícios do art. 212,§§1º e 2º do CPC; b) seja 

deferida a anotação da restrição de circulação, transferência e 

licenciamento dos mencionados veículos (via RENAJUD), para dar 

efetividade à liminar; c) a expedição de Ofício à Polícia Militar do Estado de 

Mato Grosso, bem como à Polícia Rodoviária Federal-MT, para que 

apreendam os veículos objeto da presente ação e, e) citação da 

Requerida, para, querendo, contestar a ação, sob pena de revelia. Ao 

final, a procedência dos pedidos contidos na ação para condenar a 

Requerida ao pagamento do montante total do débito, atualizado desde a 

data do ajuizamento, no valor de R$ 194.358,81 (cento e noventa e quatro 

mil trezentos e cinquenta e oito reais e oitenta e um centavos) e, ainda, a 

condenação da Requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais em 205 

(vinte por cento) sobre o valor atualizado do débito. Deu a causa, o valor 

de R$ 194.358,81 (cento e noventa e quatro mil trezentos e cinquenta e 

oito reais e oitenta e um centavos). Juntou os documentos necessários à 

propositura da ação. Relatado o necessário. Decido. Dispõe o art. 561 do 

CPC que: “ Art. 561. Incumbe ao autor provar: I- A sua posse II- A 

turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III- A data da turbação ou 

esbulho; IV- A continuação da posse, embora turbada, na ação de 

manutenção de posse, ou a perda da posse na ação de reintegração”. Por 

seu turno, o art. 562, do mesmo Diploma Legal, preceitua que: “Art. 562. 

Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o 

réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou reintegração, 

caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, 

citando-se o réu para comparecer à audiência designada”. Verifica-se dos 
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autos, a presença de todos os requisitos necessários para o deferimento 

da liminar vindicada. Com efeito, a posse está evidenciada no Acordo 

Comercial (ID nº 13327770), Contrato Público de Locação firmado com a 

Requerida (ID nº 13327772), Relação dos Veículos (ID nº 13327779), 

Faturas de Locação (ID nº 13327804) e a Confissão de Dívida (ID nº 

13327859). Já o esbulho, encontra-se devidamente caracterizado pela 

Notificação Extrajudicial, enviada à Requerida na data de 17/05/2018, 

comunicando a necessidade de pagamento dos valores em aberto, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas (ID nº 13327890). A data do esbulho 

iniciou em 19/05/2018, quando expirou o prazo fixado na Notificação 

Extrajudicial, sem o pagamento do débito, tampouco, a devolução dos 

veículos. A perda da posse, obviamente, constatada com o decurso do 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas previsto na Notificação Extrajudicial, 

sem que houvesse a devolução dos veículos. Nesse sentido: “Ementa: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE- REQUISITOS 

DO ART. 561 DO CPC/15- PRESENÇA- PROCEDÊNCIA- ALUGUEL PELA 

FRUIÇÃO – POSSIBILIDADE- QUANTUM- ÔNUS DA PROVA. Nos termos do 

art. 561, do CPC/15, incumbe ao autor provar a sua posse, a turbação ou 

esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de 

manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Verificados 

os requisitos do art. 561, do CPC/15, inequívoca é a caracterização do 

esbulho possessório, asseverando-se, portanto, devido o pagamento do 

aluguel. (AC 10073160016991001- MG, ,Julgado em 09/05/2018, Publicado 

em 15/05/2018Relator: Domingos Coelho)”. Ainda: “Ementa: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO- AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE- LIMINAR 

DEFERIDA-ART. 561 DO CPC/2015-REQUISITOS PREENCHIDOS. Para 

deferimento da liminar possessória é necessária a presença dos 

requisitos do art. 561 do CPC, a saber: a) posse anterior, b) esbulho 

praticado pelo réu, c) data do esbulho, d) perda da posse, na ação de 

reintegração. Situação em que os fundamentos recursais não justificam a 

revogação da liminar de reintegração de posse, uma vez preenchidos os 

requisitos antes mencionados. Agravo Improvido. (Agravo de Instrumento 

70076195403, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 10/05/2018)”. Diante da 

presença dos pressupostos legais à concessão da liminar requerida, 

DEFIRO o pedido para determinar a reintegração da Requerente na posse 

dos bens objeto da demanda. Expeça-se mandado de reintegração de 

posse devendo o oficial de justiça cumpri-lo na presença das partes, 

descrevendo as condições da entrega dos veículos quanto a danos 

aparentes. Para tanto deverá a Requerente disponibilizar ao oficial de 

justiça termo de checagem igual ao realizado para entrega do veículo para 

que o oficial de justiça possa preenchê-lo com todas as observações das 

partes. Para cumprimento da medida, considerando a informação da 

Requerente de que os veículos objeto da presente ação de reintegração 

de posse, em sua maioria possui rastreador por satélite, de modo que há 

como saber em tempo real a sua localização, a diligência deverá ser 

realizada pelo Oficial de Justiça nos endereços fornecidos pela 

Requerente no decorrer da diligência. Desde já autorizo o reforço policial e 

ordem de arrombamento, caso seja solicitado pelo Oficial de Justiça para o 

cumprimento do mandado. Defiro, ainda, o bloqueio RENAJUD e a 

expedição de ofícios às Polícia Militar do Estado do Mato Grosso e Policial 

Rodoviária Federal – MT, para que apreendam os veículos caso os 

mesmos sejam parados em eventuais blitz e/ou abordagens policiais, 

devendo a Requerente fornecer TODOS os meios necessários à efetiva 

conclusão da diligência. Registro, por fim, que o cumprimento da liminar, 

está condicionada ao pagamento das custas processuais. Em que pese a 

manifestação expressa da Requerente e visando a autocomposição, 

cite-se/intime-se a Requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 

para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 27 

de agosto de 2018, às 10h00min 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). Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 23 de maio de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000304-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GEDIVALDO PESSOA ORTIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR OAB - MT0017676A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1000304-03.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Denota-se que a determinação para emenda à inicial foi para 

que a parte trouxesse aos autos cópia do requerimento administrativo 

juntamente com a prova da recusa ao pagamento por parte da 

seguradora, contudo esta apresentou tão somente protocolo do pedido. 

Assim, considerando que para dar prosseguimento ao feito é necessária a 

negativa da seguradora, conforme já posto nos autos, determino que 

aguarde o prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido lapso temporal, 

certifique-se, intime-se a parte autora, no prazo de 05 (cinco) dias, para 

informar quanto à resposta da seguradora. Findo o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. Intime-se e 

cumpra-se. Várzea Grande/MT, 04 de maio de 2017. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito Designado – Port. 

nº 387/2016/PRES

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005948-24.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANEVA BENTINHA DA SILVA DORILEO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS FERREIRA OAB - MT0020452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005948-24.2017.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a parte autora pugna pelos 

benefícios da gratuidade de justiça, contudo a exordial não veio instruída 

com a declaração de hipossuficiência assinado pelo demandante, nos 

termos do art. 99, § 4º, do NCPC. Ante o exposto, intime-se a parte autora 

para emendar a inicial, para juntar declaração de hipossuficiência 

devidamente assinada, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), sob pena de indeferimento. Decorrido o prazo sem 

manifestação, intime-se a parte autora para promover o recolhimento das 

custas/taxas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção 

do feito sem julgamento do mérito (art. 290, NCPC). Após, certifique-se o 

necessário, e façam os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 25 de outubro de 

2017. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito 

Designado – Port. nº 359/2017/PRES

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001056-72.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOHNATHAN ROMULO DA SILVA AMARO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAYNA NUNES DE ARRUDA OAB - MT0017625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE S.A. (RÉU)

PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES (RÉU)

GOLDFARB INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

Processo n° 1001056-72.2017.8.11.0002 Vistos... Para que seja deferida 

a assistência judiciária, não basta a simples declaração da parte de que 

não se encontra em condições econômicas para pagar as custas do 

processo e os honorários do advogado, sem prejuízo do sustento próprio 

ou da família. Deve, para tanto, comprovar a real necessidade da 

concessão do benefício, conforme disposição do artigo 5º, inciso LXXVI, 

da Constituição Federal, segundo o qual "O Estado prestará assistência 

jurídica e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Nesse 

sentido, verifico que a autora, no entanto, não juntou nenhum documento 
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que comprovasse a falta de recursos que o impossibilitasse de arcar com 

as custas processuais. DESSA FORMA, rejeito o pedido, DETERMINO a 

intimação da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

providencie o recolhimento das custas e taxas processuais de 

ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007467-34.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

M. P. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. P. C. L. -. M. (REQUERIDO)

A. D. D. R. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT0007645A (ADVOGADO)

JOAO FELIPE OLIVEIRA DO CARMO OAB - MT0015229A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE CERTIDÃO Nesta data, 

impulsiono estes autos, intimando a parte Requerida Alicerce Materiais 

para Construção Ltda, através do seu patrono constituído, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar os dados bancários da requerida acima 

mencionado, sendo: Banco, Agência, Conta Corrente, CNPJ, Titularidade, 

para transferência dos valores bloqueados via BacenJud, conforme 

decisão de ID 11677489. VÁRZEA GRANDE, 25 de julho de 2018. NEIRTON 

FERREIRA DE ALMEIDA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 322642 Nr: 19061-04.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO GONÇALO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaime Ulisses Peterlini - 

OAB:10600/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ, intimando a parte Exequente, para apresentar os cálculos, 

de acordo com a sentença dos Embargos, conforme cópia encartada às 

fls. 102/103, no prazo de 10 (dez) dias, para prosseguimento da 

Execução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 435374 Nr: 4244-27.2016.811.0002

 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: BENEDITO PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8.075/MT, BIANCA REIS CARMONA - OAB: OAB/MT-15156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, julgo procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, a 

fim de condenar a Autarquia Ré a implantar o benefício previdenciário de 

aposentadoria rural por idade, retroativamente à data do requerimento 

administrativo, observada a prescrição quinquenal. Por consequência, 

resolvo o mérito da causa, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Em 

se tratando de verba alimentar e porque fortes os elementos 

evidenciadores da probabilidade do reconhecimento definitivo do direito 

postulado, concedo a tutela provisória de urgência, determinando ao INSS 

que, no prazo de 30 (trinta) dias, implante o benefício (art. 300 do CPC). 

Sirva a presente de Ofício ao representante da Autarquia Ré responsável 

pelo AADJ (Agência de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), 

para implementação do benefício de aposentadoria por idade rural, 

instrumentalizando-o com os documentos necessários; devendo ser 

deduzidos os valores eventualmente já pagos a título de LOAS.A correção 

monetária, aplicada desde a data em que cada parcela se tornou devida, 

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. 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), a contar 

da citação.Deixo de condenar a parte Ré no pagamento das custas e 

despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 3º, I, da Lei 

Estadual nº 7.603/2001. (...) Havendo recurso e apresentadas ou não as 

contrarrazões, à instância superior para os devidos fins, nos termos do § 

3º, do art. 1.010 do CPC.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido 

no prazo de 15 (quinze) dias, arquivem-se.P.R.I. Oportunamente, 

arquivem-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006319-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDEUNICE LOPES OAB - MT0017890A (ADVOGADO)

ROBSON PADILHA ALVES OAB - MT0018340A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a assistência judiciária gratuita à parte autora. Anote-se. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, 

proposta por RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, alegando que é portador de retocolite ulcerativa, 

necessitando com urgência do fornecimento do medicamento humira 

40mg. Com a inicial juntou documentos. Os autos foram remetidos ao 

Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, dado a urgência e 

relevância do caso. O parecer médico consignou que: “O Adalimumabe é 

assegurado pelo SUS, por meio do Componente ESPECIALIZADO da 

Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo responsabilidade do Estado 

(aquisição e distribuição) deste fármaco (...)”. É a síntese necessária. 

DECIDO. É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação 

da saúde (CF. artigo 196 da CF). No caso em exame, a parte autora 

comprovou que necessita do medicamento humira 40mg, conforme laudos 

e receituários médicos em anexo. Deste modo, comprovada a 

necessidade e urgência para que o fornecimento do medicamento humira 

40mg. Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência. 

Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada 

determinando que o réu forneça a parte autora, no prazo de até 72 

(setenta e duas) horas, o medicamento humira 40mg, por meio da 

Farmácia de Alto Custo, podendo ser fornecido outro medicamento, que 

pode ser usado no tratamento da doença que é portador, se existente. A 

continuidade do fornecimento do medicamento especificado no dispositivo 

desta decisão ficará condicionada à apresentação, diretamente pela parte 

autora a parte ré, a cada retirada, em caso de medicamento controlado e a 

cada três meses, nos demais casos, de relatório médico, atualizado, 

informativo da evolução da enfermidade e do tratamento, e receituário 

médico confirmando a necessidade da manutenção do tratamento com o 

mesmo medicamento, discriminando-o, especificando a quantidade e a 

previsão do período de sua utilização. Caso comprovada a cessação da 
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necessidade dos medicamentos em prazo inferior a seis meses, a parte ré 

estará desobrigada do fornecimento. Uma vez não retirado os 

medicamentos por prazo superior a dois meses, a decisão perderá sua 

eficácia. Contudo, INDEFIRO o pedido de aplicação de multa diária. Cite-se 

a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 

335 c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial (art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da 

causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. 

Comunique-se a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Assessoria 

de Demandas Judiciais da presente decisão, no e-mail 

apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br. Determino o cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a 

cópia da decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com urgência.

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1006319-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIDEUNICE LOPES OAB - MT0017890A (ADVOGADO)

ROBSON PADILHA ALVES OAB - MT0018340A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Defiro a assistência judiciária gratuita à parte autora. Anote-se. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, 

proposta por RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, alegando que é portador de retocolite ulcerativa, 

necessitando com urgência do fornecimento do medicamento humira 

40mg. Com a inicial juntou documentos. Os autos foram remetidos ao 

Núcleo de Apoio Técnico (NAT) para análise e parecer, dado a urgência e 

relevância do caso. O parecer médico consignou que: “O Adalimumabe é 

assegurado pelo SUS, por meio do Componente ESPECIALIZADO da 

Assistência Farmacêutica (CEAF), sendo responsabilidade do Estado 

(aquisição e distribuição) deste fármaco (...)”. É a síntese necessária. 

DECIDO. É certo que o Estado tem o dever de garantir o acesso universal 

e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação 

da saúde (CF. artigo 196 da CF). No caso em exame, a parte autora 

comprovou que necessita do medicamento humira 40mg, conforme laudos 

e receituários médicos em anexo. Deste modo, comprovada a 

necessidade e urgência para que o fornecimento do medicamento humira 

40mg. Estão presentes, portanto, os requisitos para a tutela de urgência. 

Ante o exposto, DEFIRO, em parte, a tutela de urgência antecipada 

determinando que o réu forneça a parte autora, no prazo de até 72 

(setenta e duas) horas, o medicamento humira 40mg, por meio da 

Farmácia de Alto Custo, podendo ser fornecido outro medicamento, que 

pode ser usado no tratamento da doença que é portador, se existente. A 

continuidade do fornecimento do medicamento especificado no dispositivo 

desta decisão ficará condicionada à apresentação, diretamente pela parte 

autora a parte ré, a cada retirada, em caso de medicamento controlado e a 

cada três meses, nos demais casos, de relatório médico, atualizado, 

informativo da evolução da enfermidade e do tratamento, e receituário 

médico confirmando a necessidade da manutenção do tratamento com o 

mesmo medicamento, discriminando-o, especificando a quantidade e a 

previsão do período de sua utilização. Caso comprovada a cessação da 

necessidade dos medicamentos em prazo inferior a seis meses, a parte ré 

estará desobrigada do fornecimento. Uma vez não retirado os 

medicamentos por prazo superior a dois meses, a decisão perderá sua 

eficácia. Contudo, INDEFIRO o pedido de aplicação de multa diária. Cite-se 

a parte Ré para apresentação de defesa no prazo de 30 dias úteis (art. 

335 c/c 183 do NCPC), ciente de que a ausência desta implicará na revelia 

e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição 

inicial (art. 344 e 389, ambos do NCPC). Diante das especificidades da 

causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, 

deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de 

conciliação (NCPC, art. 139, V). Com a apresentação oportuna e 

tempestiva de contestação pela parte Ré, com preliminares ou defesa 

indireta (art. 337, 350 e 351 do NCPC), dê-se vista à parte Autora para a 

réplica. Caso a parte Ré silencie, venham os autos conclusos para 

reconhecimento da revelia, se o caso (art. 344, com as exceções do art. 

345, ambos do NCPC). Para fiel cumprimento desta decisão, faculto à 

Serventia a utilização do meio previsto no artigo 203, §4º do NCPC. 

Comunique-se a Secretaria de Estado de Saúde, por meio da Assessoria 

de Demandas Judiciais da presente decisão, no e-mail 

apoiojudicialsaude@ses.mt.gov.br. Determino o cumprimento do mandado 

pelo Oficial de Justiça plantonista (Art. 241, §3º da CNGC), servindo a 

cópia da decisão como mandado. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com urgência.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000230-80.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIANA MARTINHA SANTANA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAIARA FABIANA XAVIER DA SILVA MELO OAB - MT19677/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

 

Vistos, Trata-se de ação previdenciária em que a parte Autora pretende o 

benefício de Aposentadoria por Idade Híbrida. Devidamente citada, a parte 

contrária apresentou contestação, impugnando todos os termos da inicial. 

Decorrido prazo sem impugnação. Em instrução foi ouvida a parte Autora 

e inquirida duas testemunhas arroladas pela parte Autora. É o breve 

relatório. Fundamento e decido. A Lei 11.718/08 inovou ao incluir em seu § 

3º, o artigo 48, da Lei 8.213/91, criando nova espécie de aposentadoria 

por idade, conhecida como aposentadoria “híbrida”, a qual permite que o 

segurado some períodos de atividade rural com períodos de contribuição 

em outras categorias de segurado, o que demonstra a intenção do 

legislador na referida junção. Assim, os trabalhadores rurais que não 

satisfazem a condição para a aposentadoria prevista no art. 48, §§ 1º e 

2º, da Lei de Benefícios podem computar períodos urbanos, pelo art. 48, § 

3º, que autoriza a carência híbrida. Por essa nova modalidade, os 

trabalhadores rurais podem somar, para fins de apuração da carência, 

períodos de contribuição sob outras categorias de segurado, hipótese em 

que não haverá a redução de idade em cinco anos, à luz do art. 48, § 3º, 

da Lei n. 8.213/91. Assim, a autora enquadra-se no artigo 48, § 3º da Lei 

nº 8.213/91 e demonstrou ter preenchido os requisitos para a concessão 

do benefício de aposentadoria por idade híbrida, quais sejam, idade e 

período de carência. O requisito etário restou devidamente preenchido, eis 

que dos documentos da parte Autora verifica-se que contava com mais da 

idade mínima, quando do requerimento administrativo. Para comprovar a 

qualidade de segurada especial, a parte Autora juntou aos autos início de 

prova material, sendo que, inclusive a(s) testemunha(s) ouvida(s), 

corrobora(m) o alegado na inicial, comprovando que a parte Autora 

laborou na área rural, retirando dali o seu sustento e de sua família, não 

tendo outra fonte de renda, coadunando assim, com as demais provas 

contidas nos autos. Comprovou-se também, que a parte autora realizou 

recolhimento como contribuinte facultativo no período de 01/03/2009 a 

28/02/2010; 01/04/2010 a 31/01/2011; 01/03/2011 a 30/09/2016. Deferida 

a produção de prova foi colhido o depoimento pessoal da parte Autora e 

ouvidas as testemunhas. Autora declara ter 62 anos, trabalhava na 

lavoura, roçava, derrubava, queimava, plantava cana, mandioca; 

trabalhava nas terras da avó; criou os filhos trabalhando na lavoura; teve 

07 filhos, o esposo é falecido e não recebe pensão; disse que faz uns 30 

anos que veio para Várzea Grande. A testemunha Maria Helena de 

Almeida declara ter 66 anos, conhece a autora desde 1968, que a autora 

tinha sítio em Acorizal; plantava de tudo, mandioca, cana, maxixe; a 

testemunha mudou de Acorizal e a autora continuou morando lá 

trabalhando na roça. A testemunha Arcilio Getúlio Correa declara conhece 
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a autora desde 1968 mais ou menos; que ela trabalhava na roça, que a 

autora já residia no sítio; que até 1971 recorda que a autora trabalhava na 

roça, a partir desta data a testemunha se mudou e a autora continuou 

laborando na roça. Reconhecido os períodos rurais acima, resta analisar 

se a autora cumpriu a carência. A lei é inequívoca ao permitir que o 

período laborado em atividade rural, antes do início de sua vigência, será 

computado independentemente do recolhimento das contribuições a ele 

correspondente. Computando-se os períodos rurais acima reconhecidos 

àquele em que efetuou os recolhimentos previdenciários como contribuinte 

facultativo, há que se concluir que atinge o lapso temporal exigido pela lei 

para a concessão da aposentadoria por idade híbrida Ademais, o fato de a 

autora não ostentar a qualidade de trabalhadora rural na época da 

implementação dos requisitos da aposentadoria por idade híbrida não 

constitui óbice a sua concessão. Entendo que a aposentadoria por idade 

híbrida pode ser concedida a todos os segurados que pretendem somar o 

tempo de atividade rural sem registro em CTPS com o tempo de atividade 

urbana, para fins de carência, em razão do princípio da uniformidade e 

equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. O 

termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data do requerimento 

administrativo, conforme regra do artigo 49, inciso I, alínea “b” da Lei 

8.213/91, observada a prescrição quinquenal. Diante do exposto, julgo 

procedentes os pedidos formulado pela parte Autora, para: a) reconhecer 

o tempo de trabalho rural no período compreendido de 1966 À 1996, como 

lavradora, devendo o INSS averbá-lo em seus cadastros; b) reconhecer 

como os períodos de trabalho compreendidos entre 01/03/2009 a 

28/02/2010; 01/04/2010 a 31/01/2011; 01/03/2011 a 30/09/2016, pela 

contribuição como facultativa; c) condenar a requerida à conceder à 

autora a aposentadoria por idade híbrida, mais abono anual, a partir da 

data do requerimento administrativo. Por consequência, resolvo o mérito 

da causa, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Em se tratando de 

verba alimentar e porque fortes os elementos evidenciadores da 

probabilidade do reconhecimento definitivo do direito postulado, concedo a 

tutela provisória de urgência, determinando ao INSS que, no prazo de 30 

(trinta) dias, implante o benefício (art. 300 do CPC). Sirva a presente de 

Ofício ao representante da Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência 

de Atendimento de Demandas Judiciais do INSS), para implementação do 

benefício de aposentadoria por idade rural, instrumentalizando-o com os 

documentos necessários. A correção monetária, aplicada desde a data 

em que cada parcela se tornou devida, 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. 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), a contar da citação. Deixo de condenar a parte Ré no pagamento 

das custas e despesas processuais por ser isenta, conforme prevê o art. 

3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/2001. E, em relação aos honorários 

advocatícios, a despeito da iliquidez do débito (CPC, art. 85, §4º, II), fixo no 

percentual mínimo sobre valor da condenação (CPC, art. 85, §3º), a ser 

apurado em liquidação, tendo em vista a natureza da causa e o trabalho 

do advogado, atentando-se para as faixas de base de cálculo (CPC, 

art.85, §3º, I a V). Deixo de determinar a incidência de tal verba sobre as 

prestações vencidas após a sentença (Súmula 111 do STJ). Sentença 

não sujeita a remessa necessária, nos termos do artigo 496, §3º, inciso I 

do CPC. Havendo recurso e apresentadas ou não as contrarrazões, à 

instância superior para os devidos fins, nos termos do § 3º, do art. 1.010 

do CPC. Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido no prazo de 15 

(quinze) dias, arquivem-se. P.R.I. Oportunamente, arquivem-se.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000935-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LENDENGUES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos, Analisando-se a peça de defesa, observa-se que o réu alega a 

prejudicial de mérito. Todavia, não há falar em prescrição das parcelas 

relativas aos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da ação, tendo em 

vista que no caso em apreço, o requerimento administrativo foi postulado 

em 26.12.2017, não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado pela parte 

requerida, que, conforme entendimento jurisprudencial, tem a data do 

indeferimento e o ajuizamento da ação como marcos definidores para a 

sua incidência (TRF 1ª Região – 2ª Turma - Acórdão nº 

2006.01.99.043079-3 – j. 14.5.2007). Rejeito, pois, a prejudicial. Não 

havendo outras questões processuais pendentes a serem decididas dou 

por saneado o processo, fixando como ponto controvertido a 

comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social. Em 

prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

18 de setembro de 2018, às 17h, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

eventualmente indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus 

procuradores, devendo ser observada a norma contida no art. 455, do 

CPC, no que ser refere às testemunhas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002303-54.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVONY MARIA SELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE GONCALVES MELADO OAB - MT8075/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da dependência da autora em relação ao falecido a fazer 

jus ao almejado benefício social. Em prosseguimento, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 19 de setembro de 2018, às 14h, 

determinando, como meio de prova, o depoimento pessoal da parte autora 

e a inquirição das testemunhas eventualmente indicadas. Intimem-se as 

respectivas partes e seus procuradores, devendo ser observada a norma 

contida no art. 455, do CPC, no que ser refere às testemunhas. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003366-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DONATA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos, Segundo se infere da contestação, o réu alega, em prejudicial de 

mérito, a prescrição quinquenal, o que, todavia, não se aplica ao caso, 

tendo em vista que o requerimento administrativo se deu em 8.11.2016, 

não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado. Fica, portanto, afastada 

a prejudicial. Não havendo outras questões processuais pendentes a 

serem decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto 

controvertido a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte 

requerente no período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício 

social. Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25 de setembro de 2018, às 14h30min, determinando, como 

meio de prova, o depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das 

testemunhas eventualmente indicadas. Intimem-se as respectivas partes e 

seus procuradores, devendo ser observada a norma contida no art. 455, 

do CPC, no que ser refere às testemunhas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004448-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS PROMETIDO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo 

Provimento n. 56/2007-CGJ, intimando as partes para que manifestem 

sobre o laudo pericial retro, no prazo de dez dias. Várzea Grande, 20 de 

setembro 2017. Emerson Botelho de Campos Gestor Judicial 2ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Polo ativo:[ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), 

DOMINGOS PROMETIDO DE PINHO - CPF: 040.190.921-25 (REQUERENTE), 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 

(REQUERIDO)] 2ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA 

GRANDE

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004448-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS PROMETIDO DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Não havendo outras questões processuais pendentes a serem 

decididas dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido 

a comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social. Em 

prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

25 de setembro de 2018, às 14h30min, determinando, como meio de prova, 

o depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, 

devendo ser observada a norma contida no art. 455, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1000128-87.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE TOCANTINS DA GAMA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIAN CALDAS RODRIGUES OAB - MT0018838A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Segundo se infere da contestação, o réu alega, em prejudicial de 

mérito, a prescrição quinquenal, o que, todavia, não se aplica ao caso, 

tendo em vista que o requerimento administrativo se deu em 29.5.2014, 

não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado. Fica, portanto, afastada 

a prejudicial. Assim, em prosseguimento, indefiro o pedido de 

aproveitamento das provas já produzidas nos autos e, não havendo 

outras questões processuais pendentes a serem decididas dou por 

saneado o processo, fixando como ponto controvertido a comprovação da 

atividade rural desempenhada pela parte requerente no período exigido 

pela lei para fazer jus ao almejado benefício social. Em prosseguimento, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 25 de setembro de 

2018, às 15h, determinando, como meio de prova, o depoimento pessoal 

da parte autora e a inquirição das testemunhas indicadas. Intimem-se as 

respectivas partes e seus procuradores, devendo ser observada a norma 

contida no art. 455, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009091-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO LINO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO QUEIROZ COELHO DA CRUZ OAB - MT16006/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. Segundo se infere da contestação, o réu alega, em prejudicial de 

mérito, a prescrição quinquenal, o que, todavia, não se aplica ao caso, 

tendo em vista que o requerimento administrativo se deu em 23.2.2017, 

não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado. Fica, portanto, afastada 

a prejudicial. Assim, em prosseguimento, indefiro o pedido de 

aproveitamento das provas já produzidas nos autos e, não havendo 

outras questões processuais pendentes a serem decididas dou por 

saneado o processo, fixando como ponto controvertido a comprovação da 

atividade rural desempenhada pela parte requerente e por seu falecido 

cônjuge no período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício 

social. Em prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 25 de setembro de 2018, às 15h15min, determinando, como 

meio de prova, o depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das 

testemunhas indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus 

procuradores, devendo ser observada a norma contida no art. 455, do 

CPC. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005934-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRALUCY PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Enquadramento 

Classe e Promoção e Cobrança de Diferenças de Vencimentos com 

Pedido de Liminar” intentada por MIRALUCY PEREIRA DOS SANTOS, 

qualificada nos autos, em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, na 

qual se pretende, em síntese, a progressão/enquadramento funcional da 

autora na classe B, nível 2, do cargo. Relata, a autora, ser servidora 

pública concursada desde 3.4.2014, tendo ingressado no nível 1, classe A 

da carreira, percebendo atualmente salário de R$ 2.301,98 (dois mil, 

trezentos e um reais e noventa e oito centavos), quando, na realidade, 

deveria ocupar o nível 2, classe B, com salário de R$ 3.902,05 (três mil, 

novecentos e dois reais e cinco centavos). Diz que, apesar de ter 

pleiteado administrativamente o seu enquadramento em 18.5.2018, até a 

presente data não obteve qualquer resposta e, por essa razão, pede a 

concessão da medida, a fim de ser ver enquadrada. O pedido veio 

instruído com diversos documentos. É o relatório. Decido. Para a 

concessão da medida prevista no art. 300 do novo Código de Processo 

Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar 

ou antecipada, faz-se necessária a análise de verificação da presença da 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo. A despeito de se constatar, à primeira vista, a probabilidade do 

direito da autora à progressão funcional, à luz da legislação municipal 

correspondente, não restou demonstrado o perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, tendo em vista que, uma vez reconhecido o 

direito da requerente, nenhum prejuízo experimentará, pois será 

enquadrada funcionalmente a partir da data devida e receberá, por óbvio, 

as diferenças salariais correspondentes. Diante do exposto, não 

preenchidos todos os requisitos necessários à concessão da medida 

requerida, com fulcro nos artigos 294 e 300 do CPC, indefiro o pedido. 

Com fulcro no art. 334 do CPC, designo para o dia 2 de outubro de 2018, 

às 14h30min, a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu dos 

termos da ação para, querendo, contestá-la. Alegando-se na peça de 

defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Defiro a gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005934-06.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MIRALUCY PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Enquadramento 

Classe e Promoção e Cobrança de Diferenças de Vencimentos com 

Pedido de Liminar” intentada por MIRALUCY PEREIRA DOS SANTOS, 

qualificada nos autos, em face do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE/MT, na 

qual se pretende, em síntese, a progressão/enquadramento funcional da 

autora na classe B, nível 2, do cargo. Relata, a autora, ser servidora 

pública concursada desde 3.4.2014, tendo ingressado no nível 1, classe A 

da carreira, percebendo atualmente salário de R$ 2.301,98 (dois mil, 

trezentos e um reais e noventa e oito centavos), quando, na realidade, 

deveria ocupar o nível 2, classe B, com salário de R$ 3.902,05 (três mil, 

novecentos e dois reais e cinco centavos). Diz que, apesar de ter 
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pleiteado administrativamente o seu enquadramento em 18.5.2018, até a 

presente data não obteve qualquer resposta e, por essa razão, pede a 

concessão da medida, a fim de ser ver enquadrada. O pedido veio 

instruído com diversos documentos. É o relatório. Decido. Para a 

concessão da medida prevista no art. 300 do novo Código de Processo 

Civil, que fala da tutela provisória de urgência, seja de natureza cautelar 

ou antecipada, faz-se necessária a análise de verificação da presença da 

probabilidade do direito e do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo. A despeito de se constatar, à primeira vista, a probabilidade do 

direito da autora à progressão funcional, à luz da legislação municipal 

correspondente, não restou demonstrado o perigo de dano ou de risco ao 

resultado útil do processo, tendo em vista que, uma vez reconhecido o 

direito da requerente, nenhum prejuízo experimentará, pois será 

enquadrada funcionalmente a partir da data devida e receberá, por óbvio, 

as diferenças salariais correspondentes. Diante do exposto, não 

preenchidos todos os requisitos necessários à concessão da medida 

requerida, com fulcro nos artigos 294 e 300 do CPC, indefiro o pedido. 

Com fulcro no art. 334 do CPC, designo para o dia 2 de outubro de 2018, 

às 14h30min, a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu dos 

termos da ação para, querendo, contestá-la. Alegando-se na peça de 

defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Defiro a gratuidade de 

justiça, nos termos do art. 98, do CPC.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007864-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, I) Defiro a gratuidade da justiça nos moldes pleiteados (art. 98, do 

CPC). II) Indefiro o pedido de tutela provisória de urgência, tendo em vista 

que nesta fase processual ainda não se encontra presente o requisito da 

probabilidade do direito, que somente será evidenciado na fase instrutória, 

sobretudo em razão dos requisitos específicos exigidos para a concessão 

deste tipo de benefício, ressaltando que os documentos que instruem o 

pedido são insuficientes a demonstrar a alegada atividade rural exercida 

pela parte autora, dependendo, por isso, de prova judicial, o que se fará 

no decorrer da instrução. A jurisprudência é nesse sentido: "Exigindo a 

prestação jurisdicional pretendida a produção de provas no curso do 

processo, não se há de conceder a tutela antecipada, sob pena de restar 

caracterizado o cerceamento de defesa" (Ac. um.1ª Câm. Do TAMG, na 

Ap. 217.135-3, julgs. TAMG 65/85). III) Cite-se o réu para, no prazo legal, 

contestar o pleito. Alegando-se na peça de defesa qualquer das matérias 

previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a parte autora no prazo de 15 dias 

(art. 351, CPC), ressaltando que as partes manifestaram desinteresse na 

realização da audiência de conciliação, conforme se infere da petição 

inicial, bem como do Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n. 01/2016, de 

31.3.2016, emitido pelo réu. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007864-93.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES LIMA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, I) Por não ter o réu contestado o pleito, mesmo devidamente citado 

(Id. 14138360), declaro-o revel por ausência de contestação. Contudo, por 

se tratar de autarquia federal, não há se falar em aplicação do art. 344 do 

CPC, por versar a causa sobre direitos indisponíveis (art. 345, II, CPC). II) 

Não havendo outras questões processuais pendentes a serem decididas 

dou por saneado o processo, fixando como ponto controvertido a 

comprovação da atividade rural desempenhada pela parte requerente no 

período exigido pela lei para fazer jus ao almejado benefício social. Em 

prosseguimento, designo audiência de instrução e julgamento para o dia 2 

de outubro de 2018, às 14h15min, determinando, como meio de prova, o 

depoimento pessoal da parte autora e a inquirição das testemunhas 

indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, 

devendo ser observada a norma contida no art. 455, do CPC. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001717-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA LUZIA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Com fulcro no art. 334 do CPC, designo para o dia 2 de outubro de 

2018, às 15h, a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu dos 

termos da ação para, querendo, contestá-la. Alegando-se na peça de 

defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Defiro a gratuidade da 

justiça (art. 98). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001717-17.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RITA LUZIA SILVA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Com fulcro no art. 334 do CPC, designo para o dia 2 de outubro de 

2018, às 15h, a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu dos 

termos da ação para, querendo, contestá-la. Alegando-se na peça de 

defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Defiro a gratuidade da 

justiça (art. 98). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001647-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Com fulcro no art. 334 do CPC, designo para o dia 2 de outubro de 

2018, às 15h15min, a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu 

dos termos da ação para, querendo, contestá-la. Alegando-se na peça de 

defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Defiro a gratuidade da 

justiça (art. 98, CPC). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001647-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDIR GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Com fulcro no art. 334 do CPC, designo para o dia 2 de outubro de 

2018, às 15h15min, a audiência de conciliação, devendo ser citado o réu 

dos termos da ação para, querendo, contestá-la. Alegando-se na peça de 

defesa qualquer das matérias previstas no art. 337 do CPC, ouça-se a 

parte autora no prazo de 15 dias (art. 351, CPC). Defiro a gratuidade da 

justiça (art. 98, CPC). Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007912-52.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MACIEL NABAU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOUZA NASCIMENTO OAB - MT21417/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretaria de Estado de segurança pública de Mato Grosso (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Vistos. Não havendo outras questões processuais pendentes de análise e 

não sendo o caso de julgamento antecipado, por depender a lide de maior 

dilação probatória, determino a produção de prova pericial. Fixo, como 

pontos controvertidos, a comprovação da alegada ofensa moral suportada 

pelo autor quando da ação dos agentes públicos na abordagem policial 

ocorrida em seu estabelecimento; bem como de eventual dano ocorrido no 

comércio e do nexo causal entre esses danos e a conduta dos policiais, 

considerando, para tanto, as alegações do réu de que seus agentes 

agiram no exercício regular do poder de polícia, apoiados em fundada 

suspeita. Para tanto, designo a audiência de instrução e julgamento a ser 

realizada no dia 10 de outubro de 2018, às 15h, com a oitiva das partes e 

das testemunhas arroladas. Intimem-se as partes e seus procuradores, 

fixando-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação do rol de 

testemunhas, caso não o tenham feito, nos termos do art. 357, § 4º, do 

CPC, cabendo aos ilustres advogados a intimação das testemunhas 

arroladas, conforme dispõe o art. 455, § 1º, do referido instituto 

processual civil. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002249-88.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS MARTINHO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEN ANDERSON GARCIA OAB - MT21835/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARRUDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MARIA HELENA RONDON LUZ (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE MORAES OAB - MT0011059A-N (ADVOGADO)

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação tempestivamente protocolada pelos requeridos José Carlos 

Ferreira de Arruda e Estado de Mato Grosso. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea 

Grande, 2018-07-25

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004598-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEI EDSON DOS SANTOS (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)

 

Vistos. Restando decidido na sentença que os valores da efetiva 

defasagem remuneratória devida aos servidores públicos municipais 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos 

termos do art. 475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser 

processada pelo rito do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, 

nomeio o Sr. BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA, Contador CRC/MT 

1.940/0-2, para realização de perícia contábil, a fim de se comprovar 

inequivocamente a alegada perda salarial por parte das servidoras, com 

base nos dados e documentos apresentados nos autos, cabendo às 

partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC. 

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia. Apresentado o laudo correspondente e 

ouvidas as partes e os eventuais assistentes técnicos no prazo comum 

de 10 dias, conclusos para decisão. Intime-se o Sr. Perito para, no prazo 

de 10 dias, apresentar sua proposta de honorários, explicitar os critérios 

que serão utilizados para realização da perícia, bem como indicar o local e 

a data para o início dos trabalhos periciais. Prestadas as informações, 

ouça-se a parte e executada sobre a proposta de honorários no prazo de 

5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos. Intimem-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004598-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEI EDSON DOS SANTOS (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)

 

Vistos. Restando decidido na sentença que os valores da efetiva 

defasagem remuneratória devida aos servidores públicos municipais 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos 

termos do art. 475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser 

processada pelo rito do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, 

nomeio o Sr. BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA, Contador CRC/MT 

1.940/0-2, para realização de perícia contábil, a fim de se comprovar 

inequivocamente a alegada perda salarial por parte das servidoras, com 

base nos dados e documentos apresentados nos autos, cabendo às 

partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC. 

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia. Apresentado o laudo correspondente e 

ouvidas as partes e os eventuais assistentes técnicos no prazo comum 

de 10 dias, conclusos para decisão. Intime-se o Sr. Perito para, no prazo 

de 10 dias, apresentar sua proposta de honorários, explicitar os critérios 

que serão utilizados para realização da perícia, bem como indicar o local e 

a data para o início dos trabalhos periciais. Prestadas as informações, 

ouça-se a parte e executada sobre a proposta de honorários no prazo de 

5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos. Intimem-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004598-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIONEI EDSON DOS SANTOS (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)

 

Vistos. Restando decidido na sentença que os valores da efetiva 

defasagem remuneratória devida aos servidores públicos municipais 

deverão ser apurados em liquidação de sentença, por arbitramento, nos 

termos do art. 475-C, II, do CPC, por óbvio, a execução deverá ser 

processada pelo rito do art. 509, I e art. 510, ambos do CPC. Assim, 

nomeio o Sr. BENTO CASSIANO DE OLIVEIRA, Contador CRC/MT 

1.940/0-2, para realização de perícia contábil, a fim de se comprovar 

inequivocamente a alegada perda salarial por parte das servidoras, com 

base nos dados e documentos apresentados nos autos, cabendo às 

partes, em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar o assistente técnico e formular quesitos art. 465, § 1º, CPC. 

Deverá o Sr. Perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes, bem como 

apresentando o laudo correspondente na secretaria no prazo máximo de 

30 dias após realização da perícia. Apresentado o laudo correspondente e 

ouvidas as partes e os eventuais assistentes técnicos no prazo comum 

de 10 dias, conclusos para decisão. Intime-se o Sr. Perito para, no prazo 

de 10 dias, apresentar sua proposta de honorários, explicitar os critérios 

que serão utilizados para realização da perícia, bem como indicar o local e 

a data para o início dos trabalhos periciais. Prestadas as informações, 

ouça-se a parte e executada sobre a proposta de honorários no prazo de 

5 dias, vindo-me, após, conclusos os autos. Intimem-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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Processo Número: 1009341-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIRES BENEDITA FONSECA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, por depender 

a causa de maior dilação probatória, especialmente a pericial, com fulcro 

no art. 465 do CPC, nomeio o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho 

Edmilson Pinho de Sá (CREA/MT n. 200.255.704-7), para realização de 

perícia, a fim de atestar, tecnicamente, eventual periculosidade nas 

atividades desenvolvidas pela autora quando na ativa, cabendo às partes, 

em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

indicar o assistente técnico e formular quesitos (§ 1º, art. 465, CPC). 

Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes e os eventualmente 

indicados por este juízo, apresentando, na sequência, o laudo 

correspondente na secretaria no prazo máximo de 20 dias após 

realização da perícia. Assim que apresentados os quesitos pelas partes, 

conclusos os autos para aferição destes e/ou elaboração de outros 

quesitos por este juízo. Cientifique-se o Sr. Perito e intimem-se as partes. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009341-54.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WALDEMIRES BENEDITA FONSECA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA OAB - MT9249/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Vistos. Não sendo o caso de julgamento antecipado da lide, por depender 

a causa de maior dilação probatória, especialmente a pericial, com fulcro 

no art. 465 do CPC, nomeio o Engenheiro Civil e de Segurança do Trabalho 

Edmilson Pinho de Sá (CREA/MT n. 200.255.704-7), para realização de 

perícia, a fim de atestar, tecnicamente, eventual periculosidade nas 

atividades desenvolvidas pela autora quando na ativa, cabendo às partes, 

em 15 dias, contados da intimação do despacho de nomeação do perito, 

indicar o assistente técnico e formular quesitos (§ 1º, art. 465, CPC). 

Deverá o senhor perito cumprir escrupulosamente o encargo que lhe foi 

cometido, independentemente de termo de compromisso (art. 466, CPC), 

respondendo aos quesitos formulados pelas partes e os eventualmente 

indicados por este juízo, apresentando, na sequência, o laudo 

correspondente na secretaria no prazo máximo de 20 dias após 

realização da perícia. Assim que apresentados os quesitos pelas partes, 

conclusos os autos para aferição destes e/ou elaboração de outros 

quesitos por este juízo. Cientifique-se o Sr. Perito e intimem-se as partes. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005382-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. I) Segundo se infere da peça de defesa, o réu alega, em prejudicial 

de mérito, a prescrição quinquenal, impondo-se assinalar que não há falar 

em prescrição, tendo em vista que a ação foi proposta em 19.7.2017, não 

transcorrendo, assim, o quinquênio alegado. Cumpre destacar que o 

pedido administrativo é de 28.11.2017 (Id. 12413068), porém diz respeito 

apenas à aposentadoria por idade. Assim, esse data deverá ser 

considerada apenas em caso de concessão de aposentadoria por idade 

rural. De qualquer forma, não há se falar em prescrição quinquenal. 

Ademais, ainda que o autor não tenha pleiteado administrativamente a 

aposentadoria por invalidez, verifica-se que o réu contestou o mérito do 

pedido, configurando, assim, o interesse de agir, dada a resistência do réu 

à concessão do benefício. Fica, portanto, afastada a prejudicial. II) Não 

sendo o caso de julgamento antecipado, uma vez que a lide exige maior 

dilação probatória e não havendo questões processuais a serem 

enfrentadas nesta fase, defiro a produção de provas, sobretudo a 

pericial, deixando para designar a audiência de instrução e julgamento 

após a apresentação do laudo pericial. Com fulcro no art. 465 do CPC, 

nomeio, como Perito Judicial, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), 

já cadastrado no Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita 

Federal), a fim de atestar eventual deformidade de membro da parte autora 

e/ou incapacidade, cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico e 

formular quesitos (§ 1º, art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos 

formulados pelas partes, bem como apresentando o laudo correspondente 

na secretaria no prazo máximo de 30 dias após realização da perícia. 

Quanto aos honorários periciais, assinalo que, de acordo com a 

Resolução n. 305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre 

o cadastro e a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a 

advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos 

de assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da 

jurisdição federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, 

tradutores e intérpretes, observará os limites mínimos e máximos 

estabelecidos no anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em 

situações excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar 

honorários até o limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 

200,00 (duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 27 de setembro de 2018, à partir das 13h30min, nas 

dependências deste Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a 

realização do ato, devendo ser intimadas as partes, seus advogados e 

eventuais assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a 

parte autora deverá trazer consigo todos os exames já realizados, 

inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em 

branco o prazo de 10 dias contados da intimação das partes e dos 

eventuais assistentes técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o 

pagamento dos honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005382-75.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON MARTINS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. I) Segundo se infere da peça de defesa, o réu alega, em prejudicial 

de mérito, a prescrição quinquenal, impondo-se assinalar que não há falar 

em prescrição, tendo em vista que a ação foi proposta em 19.7.2017, não 

transcorrendo, assim, o quinquênio alegado. Cumpre destacar que o 

pedido administrativo é de 28.11.2017 (Id. 12413068), porém diz respeito 

apenas à aposentadoria por idade. Assim, esse data deverá ser 

considerada apenas em caso de concessão de aposentadoria por idade 

rural. De qualquer forma, não há se falar em prescrição quinquenal. 

Ademais, ainda que o autor não tenha pleiteado administrativamente a 

aposentadoria por invalidez, verifica-se que o réu contestou o mérito do 

pedido, configurando, assim, o interesse de agir, dada a resistência do réu 

à concessão do benefício. Fica, portanto, afastada a prejudicial. II) Não 

sendo o caso de julgamento antecipado, uma vez que a lide exige maior 

dilação probatória e não havendo questões processuais a serem 

enfrentadas nesta fase, defiro a produção de provas, sobretudo a 

pericial, deixando para designar a audiência de instrução e julgamento 
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após a apresentação do laudo pericial. Com fulcro no art. 465 do CPC, 

nomeio, como Perito Judicial, o Dr. João Leopoldo Baçan (CRM-MT 5753), 

já cadastrado no Sistema AJC/CJF (Assistência Judiciária Gratuita 

Federal), a fim de atestar eventual deformidade de membro da parte autora 

e/ou incapacidade, cabendo às partes, em 15 dias, contados da intimação 

do despacho de nomeação do perito, indicar o assistente técnico e 

formular quesitos (§ 1º, art. 465, CPC). Deverá o senhor perito cumprir 

escrupulosamente o encargo que lhe foi cometido, independentemente de 

termo de compromisso (art. 466, CPC), respondendo aos quesitos 

formulados pelas partes, bem como apresentando o laudo correspondente 

na secretaria no prazo máximo de 30 dias após realização da perícia. 

Quanto aos honorários periciais, assinalo que, de acordo com a 

Resolução n. 305/2014, do Conselho da Justiça Federal, que dispõe sobre 

o cadastro e a nomeação de profissionais e o pagamento de honorários a 

advogados dativos, curadores, peritos, tradutores e intérpretes, em casos 

de assistência judiciária gratuita, no âmbito da Justiça Federal e da 

jurisdição federal delegada, a fixação dos honorários dos peritos, 

tradutores e intérpretes, observará os limites mínimos e máximos 

estabelecidos no anexo da referida resolução, podendo, o magistrado, em 

situações excepcionais, mediante decisão fundamentada, arbitrar 

honorários até o limite de três vezes o valor máximo previsto, que é de R$ 

200,00 (duzentos reais). No caso em estudo, flagrante é a verificação da 

excepcionalidade referida acima, visualizada no grau de especialização do 

Sr. Perito, na complexidade dos trabalhos, bem como na dificuldade de se 

encontrar profissionais nesta comarca dispostos a aceitarem o encargo, 

dado o pequeno valor que é atribuído, o que tem trazido prejuízo às partes 

e à prestação jurisdicional, já que a maioria das ações envolvendo 

questões previdenciárias é demandada por idosos, que têm prioridade 

absoluta na tramitação dos feitos. Desse modo, dada a excepcionalidade 

do caso ora reconhecida, arbitro os honorários no importe de R$ 500,00 

(quinhentos reais), cabendo assinalar que a aludida resolução cumpre o 

disposto no inciso II, § 3º, do art. 95, do CPC, dispensando, assim, a 

aplicação da Resolução 232 do Conselho Nacional de Justiça. Designo 

para o dia 27 de setembro de 2018, à partir das 13h30min, nas 

dependências deste Fórum, mais precisamente na sala de convivência, a 

realização do ato, devendo ser intimadas as partes, seus advogados e 

eventuais assistentes técnicos para comparecimento, lembrando que a 

parte autora deverá trazer consigo todos os exames já realizados, 

inclusive os mais recentes, para facilitar os trabalhos. Decorrido em 

branco o prazo de 10 dias contados da intimação das partes e dos 

eventuais assistentes técnicos acerca do laudo pericial, requisite-se o 

pagamento dos honorários periciais através do AJC/CJF referido acima. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000673-60.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO OAB - MT0009870A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

Vistos. Segundo se infere da contestação, o réu alega, em prejudicial de 

mérito, a prescrição quinquenal, o que, todavia, não se aplica ao caso, 

tendo em vista que o requerimento administrativo se deu em 28.4.2017, 

não transcorrendo, assim, o quinquênio alegado. Fica, portanto, afastada 

a prejudicial. Assim, em prosseguimento, indefiro o pedido de 

aproveitamento das provas já produzidas nos autos e, não havendo 

outras questões processuais pendentes a serem decididas dou por 

saneado o processo, fixando como ponto controvertido a comprovação da 

atividade rural desempenhada pela parte requerente no período exigido 

pela lei para fazer jus ao almejado benefício social. Em prosseguimento, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 18 de setembro de 

2018, às 15h15min, determinando, como meio de prova, o depoimento 

pessoal dos herdeiros da parte autora e a inquirição das testemunhas 

indicadas. Intimem-se as respectivas partes e seus procuradores, 

devendo ser observada a norma contida no art. 455, do CPC. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006366-25.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EVA SANTA DE ASSIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DE VECCHI SEVIERO OAB - MT22895/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos, Defiro a gratuidade da justiça e prioridade. Anote-se. Versam os 

autos sobre pedido de aposentadoria por idade rural c/c pedido de tutela 

de urgência. Requer a parte Autora a antecipação do provimento mediante 

tutela de urgência. Os requisitos para o deferimento da tutela de urgência 

estão elencados no art. 300 do CPC/2015, que assim dispõe: 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. § 1.º 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. § 2.º A tutela de urgência pode ser concedida 

liminarmente ou após justificação prévia. § 3.º A tutela de urgência de 

natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão. Da leitura do artigo acima 

transcrito, verifica-se serem dois os requisitos necessários à concessão 

da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, isto é, uma 

plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações com as 

provas e demais elementos disponíveis nos autos, do que decorre um 

provável reconhecimento do direito, obviamente baseada em uma 

cognição sumária; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação de 

urgência em que não se justifique aguardar o desenvolvimento natural do 

processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do provimento final. 

Acresça-se a tais fundamentos, a lição do Ministro do Supremo Tribunal 

Federal Teori Albino Zavascki, segundo o qual o risco de dano que enseja 

antecipação é o risco concreto, e não o hipotético ou eventual; atual, ou 

seja, o que se apresenta iminente no curso do processo; e grave, vale 

dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou a prejudicar o direito 

afirmado pela parte (Antecipação da tutela. 7.ª ed. São Paulo: Saraiva, 

2009, p. 80). Entendo que o Novo Código de Processo Civil, neste aspecto, 

não alterou as condições para deferimento de tutela antecipatória fundada 

em urgência (anterior art. 273, I, do CPC/73). No caso, verifico que o 

indeferimento administrativo decorreu da falta de comprovação de 

atividade rural em números de meses idênticos à carência do benefício; 

sendo que parte Autora comprova que está com 70 (setenta) anos de 

idade - nasceu em 25/07/1947, e no ano em que completou a idade mínima 

indispensável ao benefício, já exercia atividade rural em número de meses 

idêntico à carência do benefício, que no caso em apreço deve ser de 120 

meses, ou 10 (dez) anos, à luz do que prescreve o art. 142 c/c art. 143, 

da Lei 8.213/91, coligindo aos autos início de prova material no tocante a 

atividade campesina desempenhada em área rural de propriedade de seu 

pai e depois em sua própria propriedade, conforme documento do 

INCRA-MT, bem como a comprovação da lavoura em regime de economia 

familiar, por meio de imagens fotográficas. Faz jus, portanto, à concessão 

benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade. Dessa forma, 

resta caracterizada a probabilidade do direito alegado. O perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo, deve ser demonstrada por alguma 

situação autorizadora, como, por exemplo, doença, desemprego, idade 

avançada, impossibilidade de prover sua subsistência. Registre-se que 

não se justifica o deferimento pela demora no trâmite processual ou pela 

mera alusão ao caráter alimentar do benefício, porquanto tal caráter é 

comum a todos os processos em matéria previdenciária. No caso, o fumus 

boni juris está evidenciado pelo fato de a parte Autora possuir idade 

avançada, impedindo-a, assim, de prover sua subsistência. Quanto à 

irreversibilidade dos efeitos do provimento (art. 300, §3.º, CPC/15), deve 

ser destacada a lição de Luiz Guilherme Marinoni: Admitir que o juiz não 

pode antecipar a tutela, quando a antecipação é imprescindível para evitar 

um prejuízo irreversível ao direito do autor, é o mesmo que afirmar que o 

legislador obrigou o juiz a correr o risco de provocar dano irreversível ao 

direito que justamente lhe parece mais provável a tutela sumária funda-se 

no princípio da probabilidade. Não só lógica mas também o direito à 

adequada tutela jurisdicional exigem a possibilidade de sacrifício, ainda 

que de forma irreversível, de um direito que pareça improvável em 

benefício de outro que pareça provável. Caso contrário, o direito que tem 

maior probabilidade de ser definitivamente reconhecido poderá ser 

irreversivelmente lesado. (A antecipação da tutela na reforma do código 
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de processo civil. 2ª. Ed. S. Paulo: malheiros editores, pp. 79-80). Ainda a 

respeito do tema, oportuno, mais uma vez, o ensinamento de Teori 

Zavascki, no sentido de que a vedação à tutela antecipatória irreversível 

não enseja uma regra absoluta (op. cit., p. 93): Sempre que houver um 

confronto entre o risco de dano irreparável ao direito do autor e o risco de 

irreversibilidade da medida antecipatória, deverá o juiz formular a devida 

ponderação entre os bens jurídicos em confronto, para o que levará em 

especial consideração a relevância dos fundamentos que a cada um deles 

dá suporte, fazendo prevalecer a posição com maior chance de vir a ser, 

ao final do processo a vencedora. Assim, nos casos em que o direito 

afirmado pelo autor seja de manifesta verossimilhança e que seja 

igualmente claro o risco de seu dano iminente, não teria sentido algum 

sacrificá-lo em nome de uma possível, mas improvável situação de 

irreversibilidade. Nestas condições, defiro o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, determinando ao INSS que, imediatamente, 

implante o benefício. Sirva a presente de Ofício ao representante da 

Autarquia Ré responsável pelo AADJ (Agência de Atendimento de 

Demandas Judiciais do INSS), para implementação do benefício de 

aposentadoria por idade rural, instrumentalizando-o com os documentos 

necessários. Concomitantemente, cite-se a parte Ré, para, querendo, 

responder a presente ação no prazo de TRINTA DIAS (art. 335 c/c 183 do 

NCPC). Com a apresentação oportuna e tempestiva de contestação pela 

parte Ré, com preliminares ou defesa indireta (art. 337, 350 e 351 do 

NCPC), dê-se vista à parte Autora para a réplica. Caso a parte Ré silencie, 

venham os autos conclusos para reconhecimento da revelia, se o caso 

(art. 344, com as exceções do art. 345, ambos do NCPC). Diante das 

especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às 

necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da 

conveniência da audiência de conciliação (CPC, art. 139, V). Para fiel 

cumprimento desta decisão, faculto à Serventia a utilização do meio 

previsto no artigo 203, §4º do NCPC. Após, conclusos para decisão 

interlocutória de saneamento (art. 357, NCPC) ou julgamento do processo 

no estado em que se encontra (art. 355, NCPC). Cite-se. Intime-se.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002728-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA VIEIRA DA COSTA (AUTOR)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (AUTOR)

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

TERCEIRO INTERESSADOS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS 

(TERCEIRO INTERESSADO)

INTERESSADOS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Intime-se novamente a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido esse prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1002728-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA VIEIRA DA COSTA (AUTOR)

FAZENDA NACIONAL - MINISTERIO DA FAZENDA (AUTOR)

ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

Outros Interessados:

TERCEIRO INTERESSADOS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS 

(TERCEIRO INTERESSADO)

INTERESSADOS AUSENTES INCERTOS E DESCONHECIDOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Vistos. Intime-se novamente a parte exequente para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido esse prazo, 

conclusos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004790-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR DA SILVA COELHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE GESTAO FAZENDARIA DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Vistos. ESPÓLIO DE JOSÉ DA CONCEIÇÃO COELHO, qualificada nos 

autos, impetrou “Mandado de Segurança”, em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, igualmente qualificado, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. Depois de indeferida a 

liminar e ordenada a intimação da parte impetrante para emendar a inicial, 

sob pena de extinção, a fim de esclarecer a pretensão almejada, esta não 

se pronunciou nos autos. É o relatório. Decido. Não tendo a parte autora 

se manifestado nos autos, mesmo devidamente intimada, sob pena de 

extinção, com fulcro no art. 485, II, c/c § 2º, do Código de Processo Civil, 

declaro extinto este feito sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. 

R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004790-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ENIR DA SILVA COELHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONY MARIA DA SILVA BARRADAS OAB - MT15447/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE GESTAO FAZENDARIA DO MUNICIPIO DE VARZEA 

GRANDE MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Vistos. ESPÓLIO DE JOSÉ DA CONCEIÇÃO COELHO, qualificada nos 

autos, impetrou “Mandado de Segurança”, em face do INSS – INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, igualmente qualificado, pelos fatos e 

fundamentos jurídicos expostos na peça primeira. Depois de indeferida a 

liminar e ordenada a intimação da parte impetrante para emendar a inicial, 

sob pena de extinção, a fim de esclarecer a pretensão almejada, esta não 

se pronunciou nos autos. É o relatório. Decido. Não tendo a parte autora 

se manifestado nos autos, mesmo devidamente intimada, sob pena de 

extinção, com fulcro no art. 485, II, c/c § 2º, do Código de Processo Civil, 

declaro extinto este feito sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. 

R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000491-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000491-11.2017.8.11.0002 Ação Anulatória de Ato 

Administrativo Requerente: Antonia de Campos Maciel Requerido: Estado 

de Mato Grosso Vistos... ANTONIA DE CAMPOS MACIEL, registradora, 

qualificada nos autos, ajuizou “Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c 

Pedido de Tutela Provisória” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público interno, igualmente qualificado, porque, 

segundo alega, foi notificada pelo Procon no dia 9.4.2012 para que se 

adequasse às normas da Lei Estadual n. 9.519/2011, bem como as do 

Decreto Estadual n. 1.037/2012. Contudo, diz que a notificação não fixou 

prazo para que fossem atendidas as mudanças exigidas de emissão de 

senhas e de disponibilização de mais funcionários para melhor 
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atendimento dos clientes e que, para sua surpresa, o estabelecimento foi 

visitado pelos fiscais do Procon no dia 13.6.2012, ocasião em que foi 

lavrado o Auto de Constatação n. AC.2012.12.0019, sem ao menos lhe 

oportunizar prazo para que fossem cumpridas as exigências. Afirma que 

dois dias após a lavratura do auto de constatação, ou seja, em 15.6.2012, 

foi lavrado o Auto de Infração n. AI.2012.12.0018, que resultou em 

aplicação de multa no valor de R$ 13.754,40 (treze mil, setecentos e 

cinquenta e quatro reais e quarenta centavos). Sustenta que foi notificada 

do referido auto em 27.6.2012 e que, apesar da impugnação, a multa foi 

mantida. Diz que a Lei n. 9.519/2011 não é auto aplicável porque dependia 

de norma regulamentadora. Sendo assim, afirma que o prazo de 120 dias 

previsto na referida lei só poderia começar a fluir a partir de 14.4.2012, 

com a vigência da norma regulamentadora (Decreto n. 1.037/2012) e 

terminaria em 12.8.2012, não podendo, assim, ter sido autuado o 

estabelecimento em 13.6.2012. Argumenta também que foi lavrado o auto 

de constatação das irregularidades sem ao menos oportunizar prazo para 

que cumprisse as referidas exigências antes da lavratura do auto de 

infração, contrariando, assim, os arts. 31 e 32 do Decreto Estadual n 

3.571/20004. Assevera que a decisão da turma recursal é nula porque a 

Turma Recursal não estava composta dos membros nos moldes previstos 

no art. 3º, § 1º, da Lei n. 8.721/2007, uma vez que não constava presente 

o Secretário da SEJUDH, o Dr. Márcio Dorilêo. Diz que, além disso, o 

processo administrativo ficou paralisado sem o devido andamento por 

mais de 3 anos, no período compreendido entre 13.8.2012 e 8.12.2015, 

operando-se, assim, a prescrição intercorrente, nos termos do art. 1º, da 

Lei Federal n. 9.873/99. Esclarece que o Código de Defesa do Consumidor 

é inaplicável nos serviços notariais e de registro, sendo, portanto, 

incompetente o PROCON para exercer a fiscalização. Finaliza, 

requerendo, a título de tutela provisória de urgência em sua modalidade 

antecipatória, fosse determinado ao requerido que se abstivesse de 

inscrever o débito em Dívida Ativa e em cadastros restritivos de crédito 

até decisão final desta ação e, no mérito, requereu fosse declarada a 

nulidade do Processo Administrativo Procon n. 0412-035.700-4, bem como 

a inexigibilidade da multa e, por consequência, o cancelamento do Auto de 

Infração n. AI.2012.12.0018. Juntou documentos. Em contestação, o 

requerido afirma que, ao contrário do que argumenta a requerente, o 

prazo de 120 dias previsto na Lei Estadual n. 9.519/2011 iniciou com a 

entrada em vigor da referida lei (18.4.2011) porque o decreto 

regulamentador n. 1.037/2012 nada previu a respeito. Assim, afirma que o 

prazo encerrou em 18.8.2011, bem anterior, portanto, à lavratura do auto 

de constatação ocorrido em 9.4.2012, e do auto de infração em 13.5.2012, 

não havendo, desse modo, que se falar em inaplicabilidade da Lei n. 

9.519/2011. Respeitante à sustentada inobservância dos arts. 31 e 32 do 

Decreto Estadual n. 3.571/2004, diz que tal argumento não prospera, tendo 

em vista que, segundo se observa dos documentos que instruem o pleito, 

primeiramente foi lavrado o auto de constatação e, posteriormente, 

convertido em auto de infração com a determinação da exigência e 

intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de dez dias. No que 

tange à pretendida ocorrência da prescrição intercorrente trienal, sustenta 

ser inaplicável a Lei Federal n. 9.873/99 no caso em apreço, uma vez que 

sua eficácia é própria do âmbito da Administração Pública Federal, direta e 

indireta, não prevalecendo, por isso, o argumento defendido pela parte 

adversa. Requer, por fim, a improcedência total do pleito. A peça de 

defesa foi impugnada. É o relatório. Decido. Antes de adentrar o mérito da 

ação propriamente dito, impõe-se a análise da prejudicial de mérito de 

prescrição intercorrente arguida pela parte autora, o que ora se passa a 

fazer, assinalando-se que, segundo exposto por esta, transcorreu lapso 

superior a três anos contados da certidão datada de 13.8.2012 até a 

decisão proferida em 8.12.2015. Esclarece que, embora a Lei Federal n. 

9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação 

punitiva pela Administração Pública Federal, direta, e indireta, e dá outras 

providências, seja de âmbito nacional, a sua aplicação deve ser estendida 

aos órgãos estaduais, distritais e municipais, uma vez que tais órgãos, ao 

exercerem suas funções de fiscalização das relações de consumo, estão 

sujeitos às normas gerais de âmbito nacional previstas no Decreto Federal 

n. 2.181/97. Tem-se, entretanto, que a matéria não merece acolhimento, 

tendo em vista que apenas as ações administrativas punitivas 

desenvolvidas no âmbito da Administração Federal, seja direta, seja 

indireta, recebem a incidência do disposto na referida lei federal, como fica 

evidente na parte inicial de seu artigo primeiro, não se aplicando, assim, 

tais normas, às ações administrativas punitivas nas esferas estadual e 

municipal. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.061.530/RS 

e o REsp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 

543-C do CPC/1973), assentou o entendimento de que a aplicabilidade das 

normas da Lei Federal n. 9.873/99 se restringe aos procedimentos 

administrativos instaurados na esfera federal, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. 

PROCON. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE AOS 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NO ÂMBITO 

MUNICIPAL.PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a 

Lei 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas 

desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei 

limita-se ao plano federal. 2. Entendimento firmado consolidado no 

julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se 

restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais. 3. 

Agravo regimental não provido.” (STJ – AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. 

Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 3.11.2015, DJe 13.11.2015 – 

destaquei e sublinhei). “PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INAPLICABILIDADE. 

PRESCRIÇÃO PREVISTA EM LEI FEDERAL. PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS ESTADUAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 

RECURSO ESPECIAL 1.115.078/RS. JULGAMENTO SOB O RITO DOS 

RECURSOS REPETITIVOS. 1. A alegação da empresa sobre a afronta do 

art. 273, § 2º, do CPC, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, 

não foi apreciada pelo acórdão recorrido. Dessa forma, inobservou-se o 

requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Está 

consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, pelo 

julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob o rito dos Recursos 

Repetitivos, relatoria do Ministro Castro Meira, de que a Lei 9.873/1999 é 

inaplicável aos Processos Administrativos Punitivos desenvolvidos por 

Estados e Municípios, porquanto sua incidência deve se restringir ao 

âmbito federal. 3. Recurso Especial provido.” (STJ – REsp 1522753/PR, 

Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.4.2015, DJe 4.8.2015 – 

destaquei e sublinhei). “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA 

ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS 

AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS 

E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/1932. 1. 

A Primeira Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Recurso Especial Repetitivo n.º 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe 

de 24/3/2010), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, consignou 

no bojo do voto a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações 

administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em 

razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos 

de seu art. 1º. 2. No caso, a ação anulatória de ato administrativo c/c 

repetição de indébito foi ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual 

de Proteção de Defesa do Município de Maringá, em decorrência do 

exercício do poder de polícia do Procon/PR, sendo, portanto, inaplicável a 

Lei n. 9.873/1999, consoante entendimento firmado por esta Corte, 

sujeitando-se, por conseguinte, ao prazo prescricional qüinqüenal previsto 

no Decreto n. 20.910/1932. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ – 

AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, j. 13.6.2014 – DJe 1.7.2014 – destaquei) Outros julgados nesse 

sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PREJUDICIAL 

DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO APLICAÇÃO – EXEGESE DOS 

RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112.577/SP, JULGADOS SOB A 

SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REJEIÇÃO – 

CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – 

TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E 

CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA 

PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1- 

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pelo 

julgamento do REsp. 1.115.078/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, aos 

processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e 

Municípios não são aplicadas as regras da Lei Federal n. 9.873/1999, 

notadamente quanto à incidência da prescrição intercorrente, porquanto 

sua incidência deve se restringir ao âmbito federal.2- Estando o decisum 

proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem 

como que observou o devido processo legal, não há que se falar em 

nulidade.4- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do 

CDC devem ser observados na fixação de multa por infração 
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administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade.” (TJMT – Ap 32239/2016, Desa. Helena Maria Bezerra 

Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2017, DJe 

23.10.2017 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MULTA APLICADA PELO PROCON. 

SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Inaplicabilidade do art. 1º, 

§1º, da Lei federal nº 9.873/99 no âmbito dos Estados e Municípios. 

Posicionamento do STJ. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. (...) RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJRS – Apelação Cível Nº 70069205383, Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Carlos Roberto Lofego Canibal, j. 

29.6.2016 – destaquei). Como se observa, não se aplicando as regras da 

Lei Federal n. 9.873/99 fora do âmbito federal, e levando-se em conta que 

inexiste previsão legal específica que discipline a matéria na esfera 

estadual ou municipal, deve-se aplicar o disposto no artigo 1º do Decreto 

n. 20.910/32, segundo o qual a prescrição da pretensão da Fazenda 

pública, nas cobranças de dívidas, ocorre em 5 (cinco) anos, 

independentemente de sua natureza, lapso temporal não decorrido neste 

caso, segundo se infere dos documentos carreados para o bojo dos 

autos. Assim, AFASTO a prejudicial de mérito. Quanto à tese 

argumentativa da parte autora de que é inaplicável o Código de Defesa do 

Consumidor aos serviços notariais e de registros, cumpre salientar que, 

apesar da inexistência de consenso acerca do assunto no Superior 

Tribunal de Justiça quanto à aplicação ou não do CDC às relações de 

consumo (Recurso Especial 625144)[1], tal tese foi superada pelo 

Supremo Tribunal Federal, em 29.8.2006, quando negou provimento ao 

Recurso Extraordinário 397094 interposto contra decisão do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios, que entendeu que a prestação de 

serviços notariais e de registro configuraria relação de consumo, 

cumprindo transcrever aqui o acórdão recorrido do Distrito Federal, in 

verbis: “DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO – LEI 

DISTRITAL 2.547/2000 – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA 

UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL – CARTÓRIOS: RELAÇÃO DE CONSUMO 

– ULTRA-EFICÁCIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR EM FACE DOS DEMAIS 

DIREITOS COLETIVOS – CONFORMIDADE DA LEI LOCAL COM OS 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – 

DESPROVIMENTO À UNANIMIDADE. I – As atividades desenvolvidas pelos 

serviços notariais e de registro estão sob à égide do Código de Defesa do 

Consumidor, de modo que, em que pese à condição de prestador de 

serviço exercido em caráter privado, por delegação do poder Público, 

conforme previsão do art. 236 da CF, não podem os cartórios se furtar ao 

cumprimento das normas relativas a direito do consumidor. Ademais, a 

relação de subordinação dos ofícios extrajudiciais à fiscalização do Poder 

Judiciário nada tem a ver com a relação de mercado que mantêm enquanto 

prestadores de serviços. Cuida-se de situações que podem e devem 

co-existir em harmonia. II – A ratio da Lei Distrital nº 2.547/2000, que fixa 

tempo razoável de atendimento dos usuários dos serviços públicos e 

privados no Distrito Federal, outra não é senão a de combater as práticas 

abusivas e, portanto, danosas cometidas em detrimento do consumidor. 

Envolve, pois, normas cujo descumprimento enseja a responsabilização 

prevista no CDC. III – A Constituição Federal fixa, em seu art. 24, inc. VIII, a 

competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para 

legislar sobre responsabilidade por dano do consumidor, daí exsurgindo a 

necessidade inconteste de observância das leis, sejam federais ou 

estaduais, que disponham sobre proteção ao consumidor. IV – 

Verifica-se, pois, na hipótese, a compatibilidade e harmonia da Lei nº 

2;547/2000, à medida que esta visa, tão-somente, à proteção dos direitos 

dos contratantes de serviços prestados pelos cartórios, com a fixação de 

prazo razoável de atendimento, estando, pois, em perfeita harmonia com 

os princípios constitucionais que regem a proteção ao consumidor e 

autorizam a incidência das normas de defesa dos interesses destes nos 

demais direitos coletivos. V – Recurso conhecido e desprovido à 

unanimidade.” Tem-se, assim, que o Supremo Tribunal Federal, ao manter 

tal acórdão, negando provimento ao recurso extraordinário, acabou, de 

certa forma, endossando o voto da ministra Nancy Andrighi proferido no 

Recurso Especial 625144 (STJ), cujo trecho merece ser reproduzido a 

seguir: “(...) se até mesmo os serviços públicos prestados por órgãos da 

administração pública indireta estão submetidos ao CDC, conforme o 

precedente acima citado, quanto mais os serviços notariais, que são 

prestados por delegatários do Poder Público, que exercem suas atividades 

em caráter privado, como é o caso dos tabeliães. Ademais, a atividade 

notarial, embora constitua serviço público, exercido em caráter privado por 

delegação do Poder Público, não deixa de ser serviço comum e 

remunerado, que, acrescido à habitualidade da prestação e à 

profissionalidade da atividade, fornecem os elementos essenciais à 

caracterização da atividade de fornecimento de serviços. Saliente-se que, 

o próprio dispositivo considerado (3º, caput e § 2º do CDC) abrange 

expressamente o fornecedor público. Não poderia, pois, ficar de fora o 

serviço público delegado prestado em caráter privado, como é o caso 

daquele especificamente aqui retratado, sob pena de desvirtuamento tanto 

da literalidade da lei quanto da finalidade destinada ao Estado através do 

artigo 5º, XXXII da Constituição, qual seja, promover a defesa do 

consumidor. Assim, os serviços notariais, destinados a garantir a 

publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, 

revestem-se da mesma natureza que caracterizam as relações de 

consumo, porquanto, se há prestação remunerada, haverá aí uma relação 

de consumo...” Tal posicionamento já vinha sendo sustentado pela referida 

ministra em outros julgados, a exemplo do REsp n. 609.332/SC, in verbis: 

“Nesse sentido, o STJ já se manifestou, entendendo que: ´Os serviços 

públicos impróprios ou UTI SINGULI prestados por órgãos da administração 

pública indireta ou, modernamente, por delegação a concessionários, 

como previsto na CF (art. 175), são remunerados por tarifa, sendo 

aplicáveis aos respectivos contratos o Código de Defesa do 

Consumidor.´” (REsp n. 609.332/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 5.9.2005). 

Nesse contexto, pode-se afirmar que a remuneração feita ao serviço 

público não possui natureza tributária, uma vez que os valores pagos não 

retornam aos cofres públicos, mas são dirigidos ao próprio 

empreendimento cartorário, não se confundindo, assim, contribuinte com 

consumidor, dada a relação de direito tributário no primeiro caso, numa 

clara demonstração de que o termo “remuneração” é reforçado pelo 

conceito de serviço exposto no art. 3º, § 1º, do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC), que assim está normatizado: “Serviço é qualquer 

atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, 

inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 

salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.” Logo, pode-se 

afirmar que, embora a atividade notarial constitua serviço público, exercido 

em caráter privado por delegação do Poder Público (art. 236, CF), não 

deixa de ser serviço comum e remunerado, que, somado à habitualidade 

da prestação e à profissionalidade da atividade, fornece os elementos 

essenciais à caracterização da atividade de fornecimento de serviços. 

Como se vê, competindo ao PROCON a fiscalização de condutas 

contrárias à legislação de consumo, incumbindo-lhe, inclusive, a imposição 

de sanções em caso de violação aos direitos dos consumidores, resta 

evidente a sua competência formal e material para o exercício do poder de 

polícia administrativa aos Serviços Notariais e de Serviços, legalizado 

através da Lei Estadual n. 9.519/2011, regulamentada pelo Decreto-lei n. 

1.037/2012, não merecendo, assim, acolhimento à tese argumentativa da 

parte autora. No que tange ao mérito, observa-se que, de acordo com os 

documentos colacionados para o bojo dos autos, a requerente, tabeliã do 

1º Serviço de Registros de Várzea Grande, foi notificada pelo Procon em 

9.4.2012 (páginas 47-49), via AR, para que se adequasse às normas da 

Lei Estadual nº 9.519/2011 e do Decreto Estadual n. 1.037/2012, sem que 

o órgão estabelecesse prazo, embora tenha advertido de que o 

descumprimento ensejaria a aplicação de sanções, assim se inferindo da 

seguinte transcrição: “(...) NOTIFICAMOS o fornecedor acima qualificado 

para que adote todas as medidas necessárias e cabíveis para adequar-se 

aos dispositivos da Lei Estadual nº. 9.519/2011e do Decreto Estadual nº 

1.037/2012, dentre os quais: a) Providenciar a instalação de emissor de 

senhas na entrada dos estabelecimentos, garantindo que cada usuário 

receba uma senha indicando o tipo de atendimento requerido; b) Garantir a 

entrega de senhas de atendimento com: a identificação do cartório; 

número de ordem da senha; data e horário de ingresso na fila de 

atendimento, impressos mecanicamente; c) Providenciar a autenticação 

eletrônica com o horário do atendimento em cada senha entregue; d) 

Afixação em local de destaque e de fácil visibilidade para o público no 

estabelecimento, informativo sobre o tempo máximo previsto na Lei nº 

9.519/2011, bem como o seu telefone e o do Procon-MT. O informativo 

dever ser confeccionado de forma a garantir a sua fácil percepção, 

dispensando qualquer esforço na sua assimilação; e) Afixação em local 

de destaque e de fácil visibilidade para o público no estabelecimento, 

informativo contendo o número de telefone e o endereço do Procon-MT 

e/ou de outro órgão público local de proteção e defesa do consumidor, 

conforme previsto na Lei Estadual nº 7.484/2001. O descumprimento das 
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normas acima elencadas, podem ensejar a aplicação das sanções 

previstas no art. 6º da Lei Estadual nº 9.519/2011 e no art. 56 da Lei nº 

8.078/90, sem prejuízo das medidas a serem adotadas por outros órgãos 

que ajam no interesse do consumidor, nas esferas administrativa, civil, e 

penal.” A Lei Estadual nº 9.519/2011, que dispõe sobre o prazo máximo de 

atendimento aos clientes em cartórios públicos, e dá outras providências, 

assim está normatizada: “Art. 1º Ficam os Cartórios Públicos, que operam 

no âmbito do Estado de Mato Grosso, obrigados a atender cada cliente no 

prazo máximo de 30 (trinta) minutos, contados a partir do momento em que 

ele tenha entrado na fila de atendimento. (...) Art. 2º Para os fins desta lei, 

tempo de espera em fila será considerado o tempo transcorrido entre o 

instante em que o cliente ingressa no interior de Cartório Público, e o 

instante em que ele venha a ser chamado para atendimento individual em 

estação de trabalho, mesa de atendimento, guichê de caixa ou 

atendimento, ou ainda qualquer outro local designado para o atendimento 

das necessidades do cliente. Art. 3º Para comprovação do tempo de 

espera, o cliente apresentará o bilhete da senha de atendimento, onde 

constará, impresso mecanicamente, o horário do seu recebimento. § 1º O 

Cartório Público que ainda não faz uso do sistema de atendimento disposto 

no caput, fica obrigado a fazê-lo no prazo definido no regulamento desta 

lei; § 2º O bilhete da senha descrito no caput será fornecido ao cliente e 

deverá conter o horário de atendimento e a assinatura do funcionário 

responsável. (redação do parágrafo dada pela Lei nº 10267 DE 

10/02/2015). § 3º Deverá ser afixado pelo Cartório, em local visível ao 

público, cartaz indicativo ou informações do tempo máximo pra 

atendimento conforme o previsto nesta lei, bem como seu número e o 

telefone do PROCON. Art. 4º Cabe ao Cartório Público implantar, no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, os procedimentos necessários para o 

cumprimento desta lei. (...) Art. 6º O descumprimento do disposto nesta lei 

sujeitará o Cartório infrator à aplicação de multa pecuniária de 1000 (mil) 

Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso – UPF/MT, dobradas se 

reincidente específico. Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta Lei 

no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a partir da sua publicação, 

inclusive nomeando o órgão fiscalizador, para que sua aplicabilidade tenha 

eficácia jurídica e social. Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.” Com vistas à regulamentação da referida lei, o Estado de 

Mato Grosso, quase 1 (um) ano após, baixou o Decreto nº 1.037/2012, 

cuja redação é do seguinte teor: “(...) Art. 1º Sob pena de descumprimento 

da Lei nº 9.519 de 18 de abril de 2011, o tempo de espera por atendimento 

em filas de Cartórios Públicos em atividade no Estado não poderá exceder 

a 30 (trinta) minutos. Art. 2º Será considerado tempo de espera em fila de 

Cartório Público aquele transcorrido entre o instante em que o cliente 

ingressa no interior do Cartório Público e o instante em que se inicia 

efetivamente o atendimento. § 1º O registro tempo de espera mencionado 

na Lei nº 9.519/2011 será aferido por meio eletrônico, e para tal, os 

Cartórios deverão instalar um equipamento para a emissão de senha na 

entrada dos estabelecimentos, garantindo que cada usuário receba uma 

senha indicando o tipo de atendimento requerido. § 2º O atendente deverá 

consignar também por meio eletrônico no mesmo bilhete da senha, o 

horário de início do efetivo atendimento, devolvendo-a imediatamente ao 

usuário. § 3º No bilhete da senha de atendimento fornecido pelos Cartórios 

deverá constar: I – identificação do Cartório; II – número de ordem da 

senha; III – data e horário do ingresso do usuário na fila de atendimento, 

impressos mecanicamente; IV – autenticação eletrônica contendo o 

horário de atendimento. § 4º O Cartório Público que não instituir o método 

de controle de tempo previsto neste Decreto estará sujeito as penas 

previstas no art. 6º da Lei nº 9.519/2011, sem prejuízos daquelas 

dispostas na Lei Federal nº 8.078/1990. Art. 3º Consoante previsão do art. 

5º da Lei nº 9.519/2011, o PROCON é o órgão incumbido de fiscalizar o 

cumprimento da Lei pelos Cartórios Públicos que operam no âmbito do 

Estado de Mato Grosso. Art. 4º As denúncias relacionadas ao 

descumprimento da Lei deverão ser encaminhadas ao PROCON que, para 

sua apuração, adotará as medidas previstas em Lei. Art. 5º As multas a 

serem impostas ao Cartório infrator são as seguintes: I – na primeira 

reclamação multa pecuniária de 1000 (mil) Unidades Padrão Fiscal de Mato 

Grosso – UPF/MT; II – após a reincidência, a multa será de 2000 (duas mil) 

Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso - UPF/MT; Art. 6º Fica assegurado 

ao Cartório Público considerado infrator o direito de apresentar recursos 

contra apena imposta, protocolando-o no órgão fiscalizador. Parágrafo 

único. O prazo para a apresentação de recurso é de 10 (dez) dias, 

contados do recebimento da penalidade aplicada. Art. 7º Os Cartórios 

Públicos ficam obrigados a afixar informações sobre o tempo máximo de 

atendimento previsto na Lei nº 9.519/2011, bem como o seu telefone e do 

PROCON/MT, em local de fácil visibilidade para o público.” Exsurge também 

dos autos que, decorridos 64 dias da notificação, mais precisamente em 

13.6.2012, os fiscais do órgão de fiscalização compareceram à referida 

serventia extrajudicial e lavraram o Auto de Constatação nº 

AC.2012.12.0019, por suposta ausência do cumprimento integral das 

normas supracitadas (página 24), posteriormente convertido em Auto de 

Infração registrado sob o nº AI.2012.12.2018 (página 22), com a aplicação 

de multa no importe de R$ 13.754,40 (treze mil, setecentos e cinquenta e 

quatro reais e quarenta centavos), que foi mantida após análise do 

recurso administrativo interposto. Tem-se, assim, que, nada dispondo a lei 

regulamentadora a respeito do prazo para regularização de eventuais 

anomalias constatadas nas serventias extrajudiciais (Decreto n. 

1.037/2012), deve prevalecer o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto 

na Lei Estadual n. 9.519/2011, contados a partir de sua entrada em vigor 

(18.4.2011), assim se inferindo do art. 4º, que normatiza que cabe ao 

Cartório Público implantar, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os 

procedimentos necessários para o cumprimento da referida lei, 

encerrando-se, assim, o lapso temporal, em 18.8.2011, bem anterior, 

portanto, à lavratura do auto de constatação ocorrido em 9.4.12, e do auto 

de infração em 13.5.2012, não havendo, desse modo, que se falar em 

inaplicabilidade da Lei n. 9.519/2011, como bem salientado pelo requerido. 

Some-se a isso o fato de que mesmo depois de decorrido o referido prazo 

de 120 dias, a Superintendência de Defesa do Consumidor – Procon ainda 

notificou a serventia extrajudicial para que adotasse todas as medidas 

necessárias e cabíveis com vistas à adequação às normas não só do 

Decreto n. 1.037/2012, mas também da Lei Estadual 9.519/2011, e só 

depois de decorridos 64 dias da notificação, mais precisamente em 

13.6.2012, os fiscais do órgão de fiscalização compareceram à referida 

serventia extrajudicial e lavraram o Auto de Constatação nº 

AC.2012.12.0019, por suposta ausência do cumprimento integral das 

normas supracitadas (página 24), posteriormente convertido em Auto de 

Infração registrado sob o nº AI.2012.12.2018 (página 22), ou seja, após o 

decurso do prazo de 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias contados da 

entrada em vigor da referida lei estadual. Igualmente restou demonstrado 

que, uma vez detectado o não cumprimento integral das normas, depois de 

instaurado o Processo Administrativo n. 0412-035.700-4, instaurado 

através do Auto de Infração AI2012.12.018, lavrado em 15.6.2012, a 

requerente foi notificada para: “(...) 1. Impugnar o Processo Administrativo 

nº 0412-035.700-4, instaurado através de Auto de Infração anexo 

AI.2012.12.018, lavrado em 15/06/2012. 2. Juntar aos autos, cópias do 

Contrato Social atualizado. 3. Apresentar a Demonstração do Resultado do 

Exercício referente ao ano de 2011 (Lei n. 8.078 de 1990, art. 55, § 4º), ou 

Declaração informando o faturamento bruto da empresa no último 

trimestre. A impugnação e os documentos requisitados deverão ser 

encaminhados para a Superintendência de Defesa do Consumidor – 

PROCON/MT, à Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Edifício 

Eldorado Executive Center, Bairro Araés, Cep 78.008-00, Cuiabá/MT, no 

prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta notificação.” (sic – 

página 25) Vê-se, do exposto, a estrita observância também às normas do 

art. 32 do Decreto n. 3.571/2004, que dispõe sobre a aplicação, pelo 

PROCON, das sanções administrativas previstas pela Lei Federal n. 

8.078/90 e dá outras providências, e assim está normatizado: “Art. 32. Os 

Autos de Infração, de Constatação e de Apreensão e Termo de Depósito 

deverão ser impressos, numerados em série e preenchidos de forma clara 

e precisa, sem entrelinhas, rasuras ou emenda, mencionando: I – O Auto 

de Constatação; a) o local e a data da lavratura; b) o nome e endereço do 

autuado; c) a decisão do fato; d) a identificação do agente autuante, sua 

assinatura, a indicação do seu cargo ou função; e) a assinatura do 

autuado. II – o Auto de infração: a) o local, a data e a ora da lavratura; (...) 

e) a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la 

no prazo de 10 (dez) dias.” (destaquei) Segundo se observa da norma ora 

transcrita, a estipulação de prazo somente é exigida no auto de infração e 

não no auto de constatação, exatamente como feito pelo órgão 

fiscalizador, não merecendo acolhimento, assim, o argumento de que 

foram inobservadas tais normas. Tanto é verdade, que possibilitou à 

requerente o exercício do seu amplo direito de defesa levado a efeito 

através da impugnação e de recurso, que, todavia, foram refutados 

administrativamente. No que se refere à pretendida nulidade da decisão da 

Turma Recursal, por suposta irregularidade na composição da Turma 

julgadora, convém reproduzir aqui o que prevê a Lei Estadual n. 

7.926/2003 acerca do assunto, in verbis: “(...) Art. 3º. A Turma Recursal 
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será composta por 03 (três) servidores efetivos, ocupantes do cargo de 

conciliador do PROCON/MT, pelo Superintendente do PROCON/MT e pelo 

Secretário de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência 

Social. § 1º A Presidência da Turma Recursal será exercida pelo 

Secretário de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência 

Social, e na sua ausência, pelo Superintendente do PROCON/MT. § 2º Em 

caso de ausência do Superintendente do PROCON/MT ou quando este 

estiver no exercício da presidência, sua vaga será ocupada por um 

servidor efetivo ocupante do cargo de conciliador, a quem deverá nomear 

previamente. (...).” A Lei Complementar n. 413/2010, que dispõe sobre a 

criação, reestruturação e extinção de órgãos, por sua vez, assim dispõe o 

seu art. 3º: “Art. 3º Fica criada a Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos – SEJUDH, como órgão auxiliar direto do Governador do 

Estado, com competência para gerir a política estadual de preservação da 

justiça, garantia, proteção e promoção dos direitos e liberdades do 

cidadão, dos direitos políticos e das garantias constitucionais; zelar pelo 

livre exercício dos poderes constituídos; supervisionar, coordenar e 

controlar o sistema penitenciário e o sistema socioeducativo; gerir as 

políticas de defesa do consumidor, podendo exercer outras atividades 

necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos de seu 

Regimento. (...) § 2º Ficam desmembradas da atual Secretaria de Estado 

de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social – SETECS e 

transferidas para a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – 

SEJUDH as atividades diretamente relacionadas ao Sistema de Defesa do 

Consumidor e aos Conselhos responsáveis pela defesa dos direitos 

individuais e coletivos. (...).” Tendo a referida lei complementar, como se 

vê, transferido para a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 

– SEJUDH as atividades diretamente relacionadas ao Sistema de Defesa 

do Consumidor e levando-se em conta o teor da norma do art. 3º, § 1º, da 

Lei n. 7.926/2003, a Turma Recursal passou a ser composta pelo 

Secretário da SEJUDH, como bem salientado pela requerente. Todavia, a 

requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, 

insofismavelmente, que o Secretário da SEJUDH, tido como sendo o Doutor 

Márcio Dorilêo, não compôs a Turma Recursal que decidiu o recurso, uma 

vez que a mencionada cópia da decisão de fl. 57 verso dos autos do 

referido processo administrativo não foi carreada aos autos, conforme 

afirmado. Logo, não há como acolher o pleito. Assinale-se, por fim, quanto 

às irregularidades constatadas pelos fiscais do Procon, que estas foram 

admitidas pela própria requerente em sua peça de defesa, quando afirmou 

que nem todas as exigências dispostas nas referidas leis foram 

atendidas, assim se inferindo de trechos de sua argumentação, in verbis: 

“... faltava ainda à parte autora colocar em local de destaque informativo 

com o número de telefone do PROCON; informativo sobre o tempo máximo 

previsto para atendimento, bem como sobre a proibição de fumar em lugar 

fechado e de uso coletivo, nos termos da Lei Estadual 9.522/2011. É 

importante salientar que as referidas normas acima, que ainda estavam 

por vir a ser cumpridas, são normas secundárias na relação de consumo, 

pois não trazem prejuízos imediatos ao consumidor a ponto deste ter que 

ser indenizado ou ressarcido pelo descumprimento da norma pelo 

fornecedor.” (sic. páginas 5-6) Verifica-se, assim, que não há qualquer 

irregularidade ou vício em todo o procedimento administrativo que o macule 

ou o torne nulo, como pretendido, cumprindo ressaltar que, embora tenha 

a requerente cumprido as exigências legais, conforme atestam os 

documentos anexados às páginas 20-23 e que não foram contrariados 

pela parte adversa, isso foi realizado posteriormente à visita dos 

servidores do órgão de fiscalização e de lavrado o correspondente auto 

de constatação, impondo-se, por isso, a improcedência dos pedidos. 

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados por Antonia 

de Campos Maciel em face do Estado de Mato Grosso, declarando extinto 

o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento das custas do 

processo e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, levando-se em conta a natureza da demanda, o 

bom trabalho desenvolvido pelo Procurador e o razoável tempo exigido 

para o seu serviço. Transitada em julgado, dê-se vista dos autos à parte 

ré para, querendo, executar a sentença no prazo de 15 dias. Havendo 

recurso, dê-se vista dos autos à parte contrária para contrarrazoá-lo, 

remetendo-se, os autos, após, à instância superior para os devidos fins. 

P. R. I. C. [1] “PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TABELIONATO DE NOTAS. FORO 

COMPETENTE. SERVIÇOS NOTARIAIS. - A atividade notarial não é regida 

pelo CDC. (vencidos a Ministra Nancy Andrighi e o Ministro Castro Filho). - 

O foro competente a ser aplicado em ação de reparação de danos, em 

que figure no pólo passivo da demanda pessoa jurídica que presta serviço 

notarial é o do domicílio do autor. - Tal conclusão é possível seja pelo art. 

101, I, do CDC, ou pelo art. 100, parágrafo único do CPC, bem como 

segundo a regra geral de competência prevista no CPC. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ – REsp 625144 – Rela. Min. Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, j. 14.3.2006, DJe 29.5.2006).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000491-11.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA DE CAMPOS MACIEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURA CECILIA GREGORIO DORILEO OAB - MT12184/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Autos n. 1000491-11.2017.8.11.0002 Ação Anulatória de Ato 

Administrativo Requerente: Antonia de Campos Maciel Requerido: Estado 

de Mato Grosso Vistos... ANTONIA DE CAMPOS MACIEL, registradora, 

qualificada nos autos, ajuizou “Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c 

Pedido de Tutela Provisória” em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

pessoa jurídica de direito público interno, igualmente qualificado, porque, 

segundo alega, foi notificada pelo Procon no dia 9.4.2012 para que se 

adequasse às normas da Lei Estadual n. 9.519/2011, bem como as do 

Decreto Estadual n. 1.037/2012. Contudo, diz que a notificação não fixou 

prazo para que fossem atendidas as mudanças exigidas de emissão de 

senhas e de disponibilização de mais funcionários para melhor 

atendimento dos clientes e que, para sua surpresa, o estabelecimento foi 

visitado pelos fiscais do Procon no dia 13.6.2012, ocasião em que foi 

lavrado o Auto de Constatação n. AC.2012.12.0019, sem ao menos lhe 

oportunizar prazo para que fossem cumpridas as exigências. Afirma que 

dois dias após a lavratura do auto de constatação, ou seja, em 15.6.2012, 

foi lavrado o Auto de Infração n. AI.2012.12.0018, que resultou em 

aplicação de multa no valor de R$ 13.754,40 (treze mil, setecentos e 

cinquenta e quatro reais e quarenta centavos). Sustenta que foi notificada 

do referido auto em 27.6.2012 e que, apesar da impugnação, a multa foi 

mantida. Diz que a Lei n. 9.519/2011 não é auto aplicável porque dependia 

de norma regulamentadora. Sendo assim, afirma que o prazo de 120 dias 

previsto na referida lei só poderia começar a fluir a partir de 14.4.2012, 

com a vigência da norma regulamentadora (Decreto n. 1.037/2012) e 

terminaria em 12.8.2012, não podendo, assim, ter sido autuado o 

estabelecimento em 13.6.2012. Argumenta também que foi lavrado o auto 

de constatação das irregularidades sem ao menos oportunizar prazo para 

que cumprisse as referidas exigências antes da lavratura do auto de 

infração, contrariando, assim, os arts. 31 e 32 do Decreto Estadual n 

3.571/20004. Assevera que a decisão da turma recursal é nula porque a 

Turma Recursal não estava composta dos membros nos moldes previstos 

no art. 3º, § 1º, da Lei n. 8.721/2007, uma vez que não constava presente 

o Secretário da SEJUDH, o Dr. Márcio Dorilêo. Diz que, além disso, o 

processo administrativo ficou paralisado sem o devido andamento por 

mais de 3 anos, no período compreendido entre 13.8.2012 e 8.12.2015, 

operando-se, assim, a prescrição intercorrente, nos termos do art. 1º, da 

Lei Federal n. 9.873/99. Esclarece que o Código de Defesa do Consumidor 

é inaplicável nos serviços notariais e de registro, sendo, portanto, 

incompetente o PROCON para exercer a fiscalização. Finaliza, 

requerendo, a título de tutela provisória de urgência em sua modalidade 

antecipatória, fosse determinado ao requerido que se abstivesse de 

inscrever o débito em Dívida Ativa e em cadastros restritivos de crédito 

até decisão final desta ação e, no mérito, requereu fosse declarada a 

nulidade do Processo Administrativo Procon n. 0412-035.700-4, bem como 

a inexigibilidade da multa e, por consequência, o cancelamento do Auto de 

Infração n. AI.2012.12.0018. Juntou documentos. Em contestação, o 

requerido afirma que, ao contrário do que argumenta a requerente, o 

prazo de 120 dias previsto na Lei Estadual n. 9.519/2011 iniciou com a 

entrada em vigor da referida lei (18.4.2011) porque o decreto 

regulamentador n. 1.037/2012 nada previu a respeito. Assim, afirma que o 

prazo encerrou em 18.8.2011, bem anterior, portanto, à lavratura do auto 

de constatação ocorrido em 9.4.2012, e do auto de infração em 13.5.2012, 

não havendo, desse modo, que se falar em inaplicabilidade da Lei n. 

9.519/2011. Respeitante à sustentada inobservância dos arts. 31 e 32 do 

Decreto Estadual n. 3.571/2004, diz que tal argumento não prospera, tendo 
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em vista que, segundo se observa dos documentos que instruem o pleito, 

primeiramente foi lavrado o auto de constatação e, posteriormente, 

convertido em auto de infração com a determinação da exigência e 

intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de dez dias. No que 

tange à pretendida ocorrência da prescrição intercorrente trienal, sustenta 

ser inaplicável a Lei Federal n. 9.873/99 no caso em apreço, uma vez que 

sua eficácia é própria do âmbito da Administração Pública Federal, direta e 

indireta, não prevalecendo, por isso, o argumento defendido pela parte 

adversa. Requer, por fim, a improcedência total do pleito. A peça de 

defesa foi impugnada. É o relatório. Decido. Antes de adentrar o mérito da 

ação propriamente dito, impõe-se a análise da prejudicial de mérito de 

prescrição intercorrente arguida pela parte autora, o que ora se passa a 

fazer, assinalando-se que, segundo exposto por esta, transcorreu lapso 

superior a três anos contados da certidão datada de 13.8.2012 até a 

decisão proferida em 8.12.2015. Esclarece que, embora a Lei Federal n. 

9.873/99, que estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação 

punitiva pela Administração Pública Federal, direta, e indireta, e dá outras 

providências, seja de âmbito nacional, a sua aplicação deve ser estendida 

aos órgãos estaduais, distritais e municipais, uma vez que tais órgãos, ao 

exercerem suas funções de fiscalização das relações de consumo, estão 

sujeitos às normas gerais de âmbito nacional previstas no Decreto Federal 

n. 2.181/97. Tem-se, entretanto, que a matéria não merece acolhimento, 

tendo em vista que apenas as ações administrativas punitivas 

desenvolvidas no âmbito da Administração Federal, seja direta, seja 

indireta, recebem a incidência do disposto na referida lei federal, como fica 

evidente na parte inicial de seu artigo primeiro, não se aplicando, assim, 

tais normas, às ações administrativas punitivas nas esferas estadual e 

municipal. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 1.061.530/RS 

e o REsp n. 1.112.577/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (art. 

543-C do CPC/1973), assentou o entendimento de que a aplicabilidade das 

normas da Lei Federal n. 9.873/99 se restringe aos procedimentos 

administrativos instaurados na esfera federal, assim se inferindo dos 

seguintes arestos: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. 

PROCON. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LEI 9.873/99. INAPLICABILIDADE AOS 

PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS INSTAURADOS NO ÂMBITO 

MUNICIPAL.PRECEDENTES. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a 

Lei 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas 

desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito espacial da lei 

limita-se ao plano federal. 2. Entendimento firmado consolidado no 

julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se 

restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais. 3. 

Agravo regimental não provido.” (STJ – AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. 

Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 3.11.2015, DJe 13.11.2015 – 

destaquei e sublinhei). “PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INAPLICABILIDADE. 

PRESCRIÇÃO PREVISTA EM LEI FEDERAL. PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS ESTADUAIS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. 

RECURSO ESPECIAL 1.115.078/RS. JULGAMENTO SOB O RITO DOS 

RECURSOS REPETITIVOS. 1. A alegação da empresa sobre a afronta do 

art. 273, § 2º, do CPC, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, 

não foi apreciada pelo acórdão recorrido. Dessa forma, inobservou-se o 

requisito do prequestionamento. Incidência da Súmula 211/STJ. 2. Está 

consolidado o entendimento no Superior Tribunal de Justiça, pelo 

julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob o rito dos Recursos 

Repetitivos, relatoria do Ministro Castro Meira, de que a Lei 9.873/1999 é 

inaplicável aos Processos Administrativos Punitivos desenvolvidos por 

Estados e Municípios, porquanto sua incidência deve se restringir ao 

âmbito federal. 3. Recurso Especial provido.” (STJ – REsp 1522753/PR, 

Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.4.2015, DJe 4.8.2015 – 

destaquei e sublinhei). “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA 

ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI N. 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS 

AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS 

E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO DECRETO N. 20.910/1932. 1. 

A Primeira Seção deste c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do 

Recurso Especial Repetitivo n.º 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe 

de 24/3/2010), processado nos moldes do art. 543-C do CPC, consignou 

no bojo do voto a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações 

administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, em 

razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos 

de seu art. 1º. 2. No caso, a ação anulatória de ato administrativo c/c 

repetição de indébito foi ajuizada em desfavor da Coordenadoria Estadual 

de Proteção de Defesa do Município de Maringá, em decorrência do 

exercício do poder de polícia do Procon/PR, sendo, portanto, inaplicável a 

Lei n. 9.873/1999, consoante entendimento firmado por esta Corte, 

sujeitando-se, por conseguinte, ao prazo prescricional qüinqüenal previsto 

no Decreto n. 20.910/1932. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ – 

AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira 

Turma, j. 13.6.2014 – DJe 1.7.2014 – destaquei) Outros julgados nesse 

sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA – PREJUDICIAL 

DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO APLICAÇÃO – EXEGESE DOS 

RESP N. 1.115.078/RS E N. 1.112.577/SP, JULGADOS SOB A 

SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS – REJEIÇÃO – 

CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – 

TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA – AUSÊNCIA DE 

ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E 

CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA 

PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1- 

Consoante entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, pelo 

julgamento do REsp. 1.115.078/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, aos 

processos administrativos punitivos desenvolvidos por Estados e 

Municípios não são aplicadas as regras da Lei Federal n. 9.873/1999, 

notadamente quanto à incidência da prescrição intercorrente, porquanto 

sua incidência deve se restringir ao âmbito federal.2- Estando o decisum 

proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem 

como que observou o devido processo legal, não há que se falar em 

nulidade.4- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do 

CDC devem ser observados na fixação de multa por infração 

administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade.” (TJMT – Ap 32239/2016, Desa. Helena Maria Bezerra 

Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 16.10.2017, DJe 

23.10.2017 – destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MULTA APLICADA PELO PROCON. 

SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 

INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Inaplicabilidade do art. 1º, 

§1º, da Lei federal nº 9.873/99 no âmbito dos Estados e Municípios. 

Posicionamento do STJ. DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. (...) RECURSO 

DESPROVIDO.” (TJRS – Apelação Cível Nº 70069205383, Primeira Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Carlos Roberto Lofego Canibal, j. 

29.6.2016 – destaquei). Como se observa, não se aplicando as regras da 

Lei Federal n. 9.873/99 fora do âmbito federal, e levando-se em conta que 

inexiste previsão legal específica que discipline a matéria na esfera 

estadual ou municipal, deve-se aplicar o disposto no artigo 1º do Decreto 

n. 20.910/32, segundo o qual a prescrição da pretensão da Fazenda 

pública, nas cobranças de dívidas, ocorre em 5 (cinco) anos, 

independentemente de sua natureza, lapso temporal não decorrido neste 

caso, segundo se infere dos documentos carreados para o bojo dos 

autos. Assim, AFASTO a prejudicial de mérito. Quanto à tese 

argumentativa da parte autora de que é inaplicável o Código de Defesa do 

Consumidor aos serviços notariais e de registros, cumpre salientar que, 

apesar da inexistência de consenso acerca do assunto no Superior 

Tribunal de Justiça quanto à aplicação ou não do CDC às relações de 

consumo (Recurso Especial 625144)[1], tal tese foi superada pelo 

Supremo Tribunal Federal, em 29.8.2006, quando negou provimento ao 

Recurso Extraordinário 397094 interposto contra decisão do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal e Territórios, que entendeu que a prestação de 

serviços notariais e de registro configuraria relação de consumo, 

cumprindo transcrever aqui o acórdão recorrido do Distrito Federal, in 

verbis: “DIREITO CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – 

APELAÇÃO CÍVEL – SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO – LEI 

DISTRITAL 2.547/2000 – COMPETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DA 

UNIÃO E DO DISTRITO FEDERAL – CARTÓRIOS: RELAÇÃO DE CONSUMO 

– ULTRA-EFICÁCIA DO DIREITO DO CONSUMIDOR EM FACE DOS DEMAIS 

DIREITOS COLETIVOS – CONFORMIDADE DA LEI LOCAL COM OS 

PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – 

DESPROVIMENTO À UNANIMIDADE. I – As atividades desenvolvidas pelos 

serviços notariais e de registro estão sob à égide do Código de Defesa do 

Consumidor, de modo que, em que pese à condição de prestador de 

serviço exercido em caráter privado, por delegação do poder Público, 

conforme previsão do art. 236 da CF, não podem os cartórios se furtar ao 

cumprimento das normas relativas a direito do consumidor. Ademais, a 

relação de subordinação dos ofícios extrajudiciais à fiscalização do Poder 
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Judiciário nada tem a ver com a relação de mercado que mantêm enquanto 

prestadores de serviços. Cuida-se de situações que podem e devem 

co-existir em harmonia. II – A ratio da Lei Distrital nº 2.547/2000, que fixa 

tempo razoável de atendimento dos usuários dos serviços públicos e 

privados no Distrito Federal, outra não é senão a de combater as práticas 

abusivas e, portanto, danosas cometidas em detrimento do consumidor. 

Envolve, pois, normas cujo descumprimento enseja a responsabilização 

prevista no CDC. III – A Constituição Federal fixa, em seu art. 24, inc. VIII, a 

competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para 

legislar sobre responsabilidade por dano do consumidor, daí exsurgindo a 

necessidade inconteste de observância das leis, sejam federais ou 

estaduais, que disponham sobre proteção ao consumidor. IV – 

Verifica-se, pois, na hipótese, a compatibilidade e harmonia da Lei nº 

2;547/2000, à medida que esta visa, tão-somente, à proteção dos direitos 

dos contratantes de serviços prestados pelos cartórios, com a fixação de 

prazo razoável de atendimento, estando, pois, em perfeita harmonia com 

os princípios constitucionais que regem a proteção ao consumidor e 

autorizam a incidência das normas de defesa dos interesses destes nos 

demais direitos coletivos. V – Recurso conhecido e desprovido à 

unanimidade.” Tem-se, assim, que o Supremo Tribunal Federal, ao manter 

tal acórdão, negando provimento ao recurso extraordinário, acabou, de 

certa forma, endossando o voto da ministra Nancy Andrighi proferido no 

Recurso Especial 625144 (STJ), cujo trecho merece ser reproduzido a 

seguir: “(...) se até mesmo os serviços públicos prestados por órgãos da 

administração pública indireta estão submetidos ao CDC, conforme o 

precedente acima citado, quanto mais os serviços notariais, que são 

prestados por delegatários do Poder Público, que exercem suas atividades 

em caráter privado, como é o caso dos tabeliães. Ademais, a atividade 

notarial, embora constitua serviço público, exercido em caráter privado por 

delegação do Poder Público, não deixa de ser serviço comum e 

remunerado, que, acrescido à habitualidade da prestação e à 

profissionalidade da atividade, fornecem os elementos essenciais à 

caracterização da atividade de fornecimento de serviços. Saliente-se que, 

o próprio dispositivo considerado (3º, caput e § 2º do CDC) abrange 

expressamente o fornecedor público. Não poderia, pois, ficar de fora o 

serviço público delegado prestado em caráter privado, como é o caso 

daquele especificamente aqui retratado, sob pena de desvirtuamento tanto 

da literalidade da lei quanto da finalidade destinada ao Estado através do 

artigo 5º, XXXII da Constituição, qual seja, promover a defesa do 

consumidor. Assim, os serviços notariais, destinados a garantir a 

publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos, 

revestem-se da mesma natureza que caracterizam as relações de 

consumo, porquanto, se há prestação remunerada, haverá aí uma relação 

de consumo...” Tal posicionamento já vinha sendo sustentado pela referida 

ministra em outros julgados, a exemplo do REsp n. 609.332/SC, in verbis: 

“Nesse sentido, o STJ já se manifestou, entendendo que: ´Os serviços 

públicos impróprios ou UTI SINGULI prestados por órgãos da administração 

pública indireta ou, modernamente, por delegação a concessionários, 

como previsto na CF (art. 175), são remunerados por tarifa, sendo 

aplicáveis aos respectivos contratos o Código de Defesa do 

Consumidor.´” (REsp n. 609.332/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 5.9.2005). 

Nesse contexto, pode-se afirmar que a remuneração feita ao serviço 

público não possui natureza tributária, uma vez que os valores pagos não 

retornam aos cofres públicos, mas são dirigidos ao próprio 

empreendimento cartorário, não se confundindo, assim, contribuinte com 

consumidor, dada a relação de direito tributário no primeiro caso, numa 

clara demonstração de que o termo “remuneração” é reforçado pelo 

conceito de serviço exposto no art. 3º, § 1º, do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC), que assim está normatizado: “Serviço é qualquer 

atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, 

inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 

salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.” Logo, pode-se 

afirmar que, embora a atividade notarial constitua serviço público, exercido 

em caráter privado por delegação do Poder Público (art. 236, CF), não 

deixa de ser serviço comum e remunerado, que, somado à habitualidade 

da prestação e à profissionalidade da atividade, fornece os elementos 

essenciais à caracterização da atividade de fornecimento de serviços. 

Como se vê, competindo ao PROCON a fiscalização de condutas 

contrárias à legislação de consumo, incumbindo-lhe, inclusive, a imposição 

de sanções em caso de violação aos direitos dos consumidores, resta 

evidente a sua competência formal e material para o exercício do poder de 

polícia administrativa aos Serviços Notariais e de Serviços, legalizado 

através da Lei Estadual n. 9.519/2011, regulamentada pelo Decreto-lei n. 

1.037/2012, não merecendo, assim, acolhimento à tese argumentativa da 

parte autora. No que tange ao mérito, observa-se que, de acordo com os 

documentos colacionados para o bojo dos autos, a requerente, tabeliã do 

1º Serviço de Registros de Várzea Grande, foi notificada pelo Procon em 

9.4.2012 (páginas 47-49), via AR, para que se adequasse às normas da 

Lei Estadual nº 9.519/2011 e do Decreto Estadual n. 1.037/2012, sem que 

o órgão estabelecesse prazo, embora tenha advertido de que o 

descumprimento ensejaria a aplicação de sanções, assim se inferindo da 

seguinte transcrição: “(...) NOTIFICAMOS o fornecedor acima qualificado 

para que adote todas as medidas necessárias e cabíveis para adequar-se 

aos dispositivos da Lei Estadual nº. 9.519/2011e do Decreto Estadual nº 

1.037/2012, dentre os quais: a) Providenciar a instalação de emissor de 

senhas na entrada dos estabelecimentos, garantindo que cada usuário 

receba uma senha indicando o tipo de atendimento requerido; b) Garantir a 

entrega de senhas de atendimento com: a identificação do cartório; 

número de ordem da senha; data e horário de ingresso na fila de 

atendimento, impressos mecanicamente; c) Providenciar a autenticação 

eletrônica com o horário do atendimento em cada senha entregue; d) 

Afixação em local de destaque e de fácil visibilidade para o público no 

estabelecimento, informativo sobre o tempo máximo previsto na Lei nº 

9.519/2011, bem como o seu telefone e o do Procon-MT. O informativo 

dever ser confeccionado de forma a garantir a sua fácil percepção, 

dispensando qualquer esforço na sua assimilação; e) Afixação em local 

de destaque e de fácil visibilidade para o público no estabelecimento, 

informativo contendo o número de telefone e o endereço do Procon-MT 

e/ou de outro órgão público local de proteção e defesa do consumidor, 

conforme previsto na Lei Estadual nº 7.484/2001. O descumprimento das 

normas acima elencadas, podem ensejar a aplicação das sanções 

previstas no art. 6º da Lei Estadual nº 9.519/2011 e no art. 56 da Lei nº 

8.078/90, sem prejuízo das medidas a serem adotadas por outros órgãos 

que ajam no interesse do consumidor, nas esferas administrativa, civil, e 

penal.” A Lei Estadual nº 9.519/2011, que dispõe sobre o prazo máximo de 

atendimento aos clientes em cartórios públicos, e dá outras providências, 

assim está normatizada: “Art. 1º Ficam os Cartórios Públicos, que operam 

no âmbito do Estado de Mato Grosso, obrigados a atender cada cliente no 

prazo máximo de 30 (trinta) minutos, contados a partir do momento em que 

ele tenha entrado na fila de atendimento. (...) Art. 2º Para os fins desta lei, 

tempo de espera em fila será considerado o tempo transcorrido entre o 

instante em que o cliente ingressa no interior de Cartório Público, e o 

instante em que ele venha a ser chamado para atendimento individual em 

estação de trabalho, mesa de atendimento, guichê de caixa ou 

atendimento, ou ainda qualquer outro local designado para o atendimento 

das necessidades do cliente. Art. 3º Para comprovação do tempo de 

espera, o cliente apresentará o bilhete da senha de atendimento, onde 

constará, impresso mecanicamente, o horário do seu recebimento. § 1º O 

Cartório Público que ainda não faz uso do sistema de atendimento disposto 

no caput, fica obrigado a fazê-lo no prazo definido no regulamento desta 

lei; § 2º O bilhete da senha descrito no caput será fornecido ao cliente e 

deverá conter o horário de atendimento e a assinatura do funcionário 

responsável. (redação do parágrafo dada pela Lei nº 10267 DE 

10/02/2015). § 3º Deverá ser afixado pelo Cartório, em local visível ao 

público, cartaz indicativo ou informações do tempo máximo pra 

atendimento conforme o previsto nesta lei, bem como seu número e o 

telefone do PROCON. Art. 4º Cabe ao Cartório Público implantar, no prazo 

de 120 (cento e vinte) dias, os procedimentos necessários para o 

cumprimento desta lei. (...) Art. 6º O descumprimento do disposto nesta lei 

sujeitará o Cartório infrator à aplicação de multa pecuniária de 1000 (mil) 

Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso – UPF/MT, dobradas se 

reincidente específico. Art. 7º O Poder Executivo regulamentará esta Lei 

no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a partir da sua publicação, 

inclusive nomeando o órgão fiscalizador, para que sua aplicabilidade tenha 

eficácia jurídica e social. Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua 

publicação.” Com vistas à regulamentação da referida lei, o Estado de 

Mato Grosso, quase 1 (um) ano após, baixou o Decreto nº 1.037/2012, 

cuja redação é do seguinte teor: “(...) Art. 1º Sob pena de descumprimento 

da Lei nº 9.519 de 18 de abril de 2011, o tempo de espera por atendimento 

em filas de Cartórios Públicos em atividade no Estado não poderá exceder 

a 30 (trinta) minutos. Art. 2º Será considerado tempo de espera em fila de 

Cartório Público aquele transcorrido entre o instante em que o cliente 

ingressa no interior do Cartório Público e o instante em que se inicia 

efetivamente o atendimento. § 1º O registro tempo de espera mencionado 
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na Lei nº 9.519/2011 será aferido por meio eletrônico, e para tal, os 

Cartórios deverão instalar um equipamento para a emissão de senha na 

entrada dos estabelecimentos, garantindo que cada usuário receba uma 

senha indicando o tipo de atendimento requerido. § 2º O atendente deverá 

consignar também por meio eletrônico no mesmo bilhete da senha, o 

horário de início do efetivo atendimento, devolvendo-a imediatamente ao 

usuário. § 3º No bilhete da senha de atendimento fornecido pelos Cartórios 

deverá constar: I – identificação do Cartório; II – número de ordem da 

senha; III – data e horário do ingresso do usuário na fila de atendimento, 

impressos mecanicamente; IV – autenticação eletrônica contendo o 

horário de atendimento. § 4º O Cartório Público que não instituir o método 

de controle de tempo previsto neste Decreto estará sujeito as penas 

previstas no art. 6º da Lei nº 9.519/2011, sem prejuízos daquelas 

dispostas na Lei Federal nº 8.078/1990. Art. 3º Consoante previsão do art. 

5º da Lei nº 9.519/2011, o PROCON é o órgão incumbido de fiscalizar o 

cumprimento da Lei pelos Cartórios Públicos que operam no âmbito do 

Estado de Mato Grosso. Art. 4º As denúncias relacionadas ao 

descumprimento da Lei deverão ser encaminhadas ao PROCON que, para 

sua apuração, adotará as medidas previstas em Lei. Art. 5º As multas a 

serem impostas ao Cartório infrator são as seguintes: I – na primeira 

reclamação multa pecuniária de 1000 (mil) Unidades Padrão Fiscal de Mato 

Grosso – UPF/MT; II – após a reincidência, a multa será de 2000 (duas mil) 

Unidades Padrão Fiscal de Mato Grosso - UPF/MT; Art. 6º Fica assegurado 

ao Cartório Público considerado infrator o direito de apresentar recursos 

contra apena imposta, protocolando-o no órgão fiscalizador. Parágrafo 

único. O prazo para a apresentação de recurso é de 10 (dez) dias, 

contados do recebimento da penalidade aplicada. Art. 7º Os Cartórios 

Públicos ficam obrigados a afixar informações sobre o tempo máximo de 

atendimento previsto na Lei nº 9.519/2011, bem como o seu telefone e do 

PROCON/MT, em local de fácil visibilidade para o público.” Exsurge também 

dos autos que, decorridos 64 dias da notificação, mais precisamente em 

13.6.2012, os fiscais do órgão de fiscalização compareceram à referida 

serventia extrajudicial e lavraram o Auto de Constatação nº 

AC.2012.12.0019, por suposta ausência do cumprimento integral das 

normas supracitadas (página 24), posteriormente convertido em Auto de 

Infração registrado sob o nº AI.2012.12.2018 (página 22), com a aplicação 

de multa no importe de R$ 13.754,40 (treze mil, setecentos e cinquenta e 

quatro reais e quarenta centavos), que foi mantida após análise do 

recurso administrativo interposto. Tem-se, assim, que, nada dispondo a lei 

regulamentadora a respeito do prazo para regularização de eventuais 

anomalias constatadas nas serventias extrajudiciais (Decreto n. 

1.037/2012), deve prevalecer o prazo de 120 (cento e vinte) dias previsto 

na Lei Estadual n. 9.519/2011, contados a partir de sua entrada em vigor 

(18.4.2011), assim se inferindo do art. 4º, que normatiza que cabe ao 

Cartório Público implantar, no prazo de 120 (cento e vinte dias), os 

procedimentos necessários para o cumprimento da referida lei, 

encerrando-se, assim, o lapso temporal, em 18.8.2011, bem anterior, 

portanto, à lavratura do auto de constatação ocorrido em 9.4.12, e do auto 

de infração em 13.5.2012, não havendo, desse modo, que se falar em 

inaplicabilidade da Lei n. 9.519/2011, como bem salientado pelo requerido. 

Some-se a isso o fato de que mesmo depois de decorrido o referido prazo 

de 120 dias, a Superintendência de Defesa do Consumidor – Procon ainda 

notificou a serventia extrajudicial para que adotasse todas as medidas 

necessárias e cabíveis com vistas à adequação às normas não só do 

Decreto n. 1.037/2012, mas também da Lei Estadual 9.519/2011, e só 

depois de decorridos 64 dias da notificação, mais precisamente em 

13.6.2012, os fiscais do órgão de fiscalização compareceram à referida 

serventia extrajudicial e lavraram o Auto de Constatação nº 

AC.2012.12.0019, por suposta ausência do cumprimento integral das 

normas supracitadas (página 24), posteriormente convertido em Auto de 

Infração registrado sob o nº AI.2012.12.2018 (página 22), ou seja, após o 

decurso do prazo de 6 (seis) meses e 4 (quatro) dias contados da 

entrada em vigor da referida lei estadual. Igualmente restou demonstrado 

que, uma vez detectado o não cumprimento integral das normas, depois de 

instaurado o Processo Administrativo n. 0412-035.700-4, instaurado 

através do Auto de Infração AI2012.12.018, lavrado em 15.6.2012, a 

requerente foi notificada para: “(...) 1. Impugnar o Processo Administrativo 

nº 0412-035.700-4, instaurado através de Auto de Infração anexo 

AI.2012.12.018, lavrado em 15/06/2012. 2. Juntar aos autos, cópias do 

Contrato Social atualizado. 3. Apresentar a Demonstração do Resultado do 

Exercício referente ao ano de 2011 (Lei n. 8.078 de 1990, art. 55, § 4º), ou 

Declaração informando o faturamento bruto da empresa no último 

trimestre. A impugnação e os documentos requisitados deverão ser 

encaminhados para a Superintendência de Defesa do Consumidor – 

PROCON/MT, à Av. Historiador Rubens de Mendonça, 917, Edifício 

Eldorado Executive Center, Bairro Araés, Cep 78.008-00, Cuiabá/MT, no 

prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento desta notificação.” (sic – 

página 25) Vê-se, do exposto, a estrita observância também às normas do 

art. 32 do Decreto n. 3.571/2004, que dispõe sobre a aplicação, pelo 

PROCON, das sanções administrativas previstas pela Lei Federal n. 

8.078/90 e dá outras providências, e assim está normatizado: “Art. 32. Os 

Autos de Infração, de Constatação e de Apreensão e Termo de Depósito 

deverão ser impressos, numerados em série e preenchidos de forma clara 

e precisa, sem entrelinhas, rasuras ou emenda, mencionando: I – O Auto 

de Constatação; a) o local e a data da lavratura; b) o nome e endereço do 

autuado; c) a decisão do fato; d) a identificação do agente autuante, sua 

assinatura, a indicação do seu cargo ou função; e) a assinatura do 

autuado. II – o Auto de infração: a) o local, a data e a ora da lavratura; (...) 

e) a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la 

no prazo de 10 (dez) dias.” (destaquei) Segundo se observa da norma ora 

transcrita, a estipulação de prazo somente é exigida no auto de infração e 

não no auto de constatação, exatamente como feito pelo órgão 

fiscalizador, não merecendo acolhimento, assim, o argumento de que 

foram inobservadas tais normas. Tanto é verdade, que possibilitou à 

requerente o exercício do seu amplo direito de defesa levado a efeito 

através da impugnação e de recurso, que, todavia, foram refutados 

administrativamente. No que se refere à pretendida nulidade da decisão da 

Turma Recursal, por suposta irregularidade na composição da Turma 

julgadora, convém reproduzir aqui o que prevê a Lei Estadual n. 

7.926/2003 acerca do assunto, in verbis: “(...) Art. 3º. A Turma Recursal 

será composta por 03 (três) servidores efetivos, ocupantes do cargo de 

conciliador do PROCON/MT, pelo Superintendente do PROCON/MT e pelo 

Secretário de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência 

Social. § 1º A Presidência da Turma Recursal será exercida pelo 

Secretário de Estado de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência 

Social, e na sua ausência, pelo Superintendente do PROCON/MT. § 2º Em 

caso de ausência do Superintendente do PROCON/MT ou quando este 

estiver no exercício da presidência, sua vaga será ocupada por um 

servidor efetivo ocupante do cargo de conciliador, a quem deverá nomear 

previamente. (...).” A Lei Complementar n. 413/2010, que dispõe sobre a 

criação, reestruturação e extinção de órgãos, por sua vez, assim dispõe o 

seu art. 3º: “Art. 3º Fica criada a Secretaria de Estado de Justiça e 

Direitos Humanos – SEJUDH, como órgão auxiliar direto do Governador do 

Estado, com competência para gerir a política estadual de preservação da 

justiça, garantia, proteção e promoção dos direitos e liberdades do 

cidadão, dos direitos políticos e das garantias constitucionais; zelar pelo 

livre exercício dos poderes constituídos; supervisionar, coordenar e 

controlar o sistema penitenciário e o sistema socioeducativo; gerir as 

políticas de defesa do consumidor, podendo exercer outras atividades 

necessárias ao cumprimento de suas finalidades, nos termos de seu 

Regimento. (...) § 2º Ficam desmembradas da atual Secretaria de Estado 

de Trabalho, Emprego, Cidadania e Assistência Social – SETECS e 

transferidas para a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos – 

SEJUDH as atividades diretamente relacionadas ao Sistema de Defesa do 

Consumidor e aos Conselhos responsáveis pela defesa dos direitos 

individuais e coletivos. (...).” Tendo a referida lei complementar, como se 

vê, transferido para a Secretaria de Estado de Justiça e Direitos Humanos 

– SEJUDH as atividades diretamente relacionadas ao Sistema de Defesa 

do Consumidor e levando-se em conta o teor da norma do art. 3º, § 1º, da 

Lei n. 7.926/2003, a Turma Recursal passou a ser composta pelo 

Secretário da SEJUDH, como bem salientado pela requerente. Todavia, a 

requerente não se desincumbiu do ônus de demonstrar, 

insofismavelmente, que o Secretário da SEJUDH, tido como sendo o Doutor 

Márcio Dorilêo, não compôs a Turma Recursal que decidiu o recurso, uma 

vez que a mencionada cópia da decisão de fl. 57 verso dos autos do 

referido processo administrativo não foi carreada aos autos, conforme 

afirmado. Logo, não há como acolher o pleito. Assinale-se, por fim, quanto 

às irregularidades constatadas pelos fiscais do Procon, que estas foram 

admitidas pela própria requerente em sua peça de defesa, quando afirmou 

que nem todas as exigências dispostas nas referidas leis foram 

atendidas, assim se inferindo de trechos de sua argumentação, in verbis: 

“... faltava ainda à parte autora colocar em local de destaque informativo 

com o número de telefone do PROCON; informativo sobre o tempo máximo 

previsto para atendimento, bem como sobre a proibição de fumar em lugar 
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fechado e de uso coletivo, nos termos da Lei Estadual 9.522/2011. É 

importante salientar que as referidas normas acima, que ainda estavam 

por vir a ser cumpridas, são normas secundárias na relação de consumo, 

pois não trazem prejuízos imediatos ao consumidor a ponto deste ter que 

ser indenizado ou ressarcido pelo descumprimento da norma pelo 

fornecedor.” (sic. páginas 5-6) Verifica-se, assim, que não há qualquer 

irregularidade ou vício em todo o procedimento administrativo que o macule 

ou o torne nulo, como pretendido, cumprindo ressaltar que, embora tenha 

a requerente cumprido as exigências legais, conforme atestam os 

documentos anexados às páginas 20-23 e que não foram contrariados 

pela parte adversa, isso foi realizado posteriormente à visita dos 

servidores do órgão de fiscalização e de lavrado o correspondente auto 

de constatação, impondo-se, por isso, a improcedência dos pedidos. 

Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados por Antonia 

de Campos Maciel em face do Estado de Mato Grosso, declarando extinto 

o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a requerente ao pagamento das custas do 

processo e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do 

Código de Processo Civil, levando-se em conta a natureza da demanda, o 

bom trabalho desenvolvido pelo Procurador e o razoável tempo exigido 

para o seu serviço. Transitada em julgado, dê-se vista dos autos à parte 

ré para, querendo, executar a sentença no prazo de 15 dias. Havendo 

recurso, dê-se vista dos autos à parte contrária para contrarrazoá-lo, 

remetendo-se, os autos, após, à instância superior para os devidos fins. 

P. R. I. C. [1] “PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. TABELIONATO DE NOTAS. FORO 

COMPETENTE. SERVIÇOS NOTARIAIS. - A atividade notarial não é regida 

pelo CDC. (vencidos a Ministra Nancy Andrighi e o Ministro Castro Filho). - 

O foro competente a ser aplicado em ação de reparação de danos, em 

que figure no pólo passivo da demanda pessoa jurídica que presta serviço 

notarial é o do domicílio do autor. - Tal conclusão é possível seja pelo art. 

101, I, do CDC, ou pelo art. 100, parágrafo único do CPC, bem como 

segundo a regra geral de competência prevista no CPC. Recurso especial 

conhecido e provido.” (STJ – REsp 625144 – Rela. Min. Nancy Andrighi, 

Terceira Turma, j. 14.3.2006, DJe 29.5.2006).

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004713-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 

MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Secretaria Municipal de Finanças do Munícipio de Várzea Grande/MT 

(REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. A parte autora, na peça primeira, pleiteia o parcelamento das 

custas processuais, alegando que “as executadas causaram sérios 

prejuízos financeiros à empresa, trazendo um impacto profundo em suas 

finanças” (sic), o que, a seu ver, motiva a aplicação do art. 98, § 9º, do 

CPC e pede o parcelamento das taxas e custas judiciais em 6 (seis) 

parcelas. Observa-se, porém, que a demandante embasa o seu pedido 

apenas em alegação de forma genérica de que sofreu prejuízos 

financeiros em razão do não recebimento de seus créditos, sem, contudo, 

demonstrar eficazmente as razões pelas quais está impedida de adiantar 

integralmente as custas e despesas processuais. Desta feita, antes de 

apreciar o pedido, determino seja ela intimada para, em 5 (cinco) dias, 

comprovar suas alegações, conforme prevê o art. 99, § 2º, do CPC, 

cabendo pontuar que a presunção de veracidade das alegações de 

insuficiência prevista no § 3º, do referido artigo, se refere à pessoa 

natural e não à pessoa jurídica. Decorrido o prazo acima ou cumprida a 

providência, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004713-85.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DISNORMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL 

MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROCHA REINALDO OAB - MT24389/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Secretaria Municipal de Finanças do Munícipio de Várzea Grande/MT 

(REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

Vistos. A parte autora, na peça primeira, pleiteia o parcelamento das 

custas processuais, alegando que “as executadas causaram sérios 

prejuízos financeiros à empresa, trazendo um impacto profundo em suas 

finanças” (sic), o que, a seu ver, motiva a aplicação do art. 98, § 9º, do 

CPC e pede o parcelamento das taxas e custas judiciais em 6 (seis) 

parcelas. Observa-se, porém, que a demandante embasa o seu pedido 

apenas em alegação de forma genérica de que sofreu prejuízos 

financeiros em razão do não recebimento de seus créditos, sem, contudo, 

demonstrar eficazmente as razões pelas quais está impedida de adiantar 

integralmente as custas e despesas processuais. Desta feita, antes de 

apreciar o pedido, determino seja ela intimada para, em 5 (cinco) dias, 

comprovar suas alegações, conforme prevê o art. 99, § 2º, do CPC, 

cabendo pontuar que a presunção de veracidade das alegações de 

insuficiência prevista no § 3º, do referido artigo, se refere à pessoa 

natural e não à pessoa jurídica. Decorrido o prazo acima ou cumprida a 

providência, conclusos. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001984-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNO MENDES DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

Vistos. I) Diante da concordância das partes com os índices a serem 

utilizados na atualização das parcelas retroativas do benefício 

previdenciário, homologo a avença para que surta os jurídicos e legais 

efeitos. II) Indefiro o pedido de remessa dos autos à contadoria judicial, 

uma vez que compete à parte autora a elaboração do cálculo do valor 

devido, o que ora determino, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, devendo 

ser observados os índices de juros e correção monetária avençado entre 

as partes. Cumprida a providência, ouça-se a parte ré, no prazo de 15 

(quinze) dias. Após, conclusos.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001637-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA GENTIL CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Vistos. SEBASTIANA GENTIL CORREA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Idade Rural”, 

em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, igualmente 

qualificado, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça 

primeira. Depois de intimada para juntar o requerimento administrativo, 

inclusive sob pena de extinção, a autora não cumpriu a providência, 

segundo se infere da certidão Id. 14163715. É o relatório. Decido. Não 

tendo a parte autora se manifestado nos autos, mesmo devidamente 

intimada, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, indefiro a 

inicial e declaro extinto este feito sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. 

R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001637-53.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA GENTIL CORREA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)
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Vistos. SEBASTIANA GENTIL CORREA, qualificada nos autos, propôs 

“Ação Previdenciária de Concessão de Aposentadoria por Idade Rural”, 

em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, igualmente 

qualificado, pelos fatos e fundamentos jurídicos expostos na peça 

primeira. Depois de intimada para juntar o requerimento administrativo, 

inclusive sob pena de extinção, a autora não cumpriu a providência, 

segundo se infere da certidão Id. 14163715. É o relatório. Decido. Não 

tendo a parte autora se manifestado nos autos, mesmo devidamente 

intimada, com fulcro no art. 485, I, do Código de Processo Civil, indefiro a 

inicial e declaro extinto este feito sem resolução do mérito. Sem custas e 

honorários. Transitada em julgado, dê-se baixa, anote-se e arquive-se. P. 

R. I. C.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001147-31.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI DA SILVA PINHEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIS CASSIMIRO DA SILVA OAB - MT18060/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Vistos. Intime-se a parte autora para juntar aos autos cópia do inquérito 

policial mencionado na peça primeira, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Decorrido esse prazo, conclusos. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 393741 Nr: 7605-86.2015.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA MIRANTE DO PARY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:OAB/MT 4.903, 

RAISSA DIAS VITOR DA SILVA - OAB:19.807/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado na Ação de 

Desapropriação Indireta pela empresa Agropecuária Mirante do Pary em 

face do Estado de Mato Grosso, a fim de condenar este ao pagamento da 

indenização no valor de R$ 3.885.155,83 (três milhões, oitocentos e 

oitenta e cinco mil, cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e três 

centavos) correspondente à desapropriação das áreas identificadas nas 

Matrículas Imobiliárias ns. 93.687 (fl. 36), 93.686 (fl. 90) e 85.826 (fl. 146), 

registradas no livro 2, ficha 1, no Primeiro Serviço Notarial de Registro de 

Imóveis da Comarca de Várzea Grande, ficando, assim, ordenada a 

transferência das referidas áreas para o nome do Estado de Mato Grosso 

tão logo transitada em julgado esta decisão.Os juros compensatórios 

deverão incidir no percentual de 12% (doze por cento) ao ano, em 

conformidade com a Súmula 618 do STF, da data da perícia judicial, 

calculados sobre o valor da condenação, nos moldes previstos na Súmula 

408, do STJ, enquanto que os juros de mora são devidos a partir de 1º de 

janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser 

efetivado (art. 15-B) e a correção monetária, por sua vez, deverá ser 

observada a partir do laudo de avaliação judicial do bem.Condeno, ainda, o 

requerido, ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo em 1% 

(um por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 27, § 3º, 

II, do Decreto-lei 3.365/41, com redação dada pela Medida Provisória n. 

2.183/01.Por outro lado, deixo de condená-lo nas custas processuais 

porque a Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas 

processuais, exceto quanto aos valores despendidos pela parte 

vencedora da demanda, de acordo com o art. 3º, I, da Lei Estadual n. 

7.603/2001.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 42350 Nr: 10007-34.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SELVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALONÇO DOS REIS - 

OAB:7370

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Ouça-se a exequente sobre a peça e documentos retro, em 15 dias. Em 

seguida, depois de atualizado pelo Sr. Contador Judicial o cálculo de fl. 

320, conforme já ordenado no despacho de fl. 357, em 10 dias, conclusos 

para decisão.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 322863 Nr: 19277-62.2013.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIFER COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, 

PEDRO OLIVEIRA, ANDRE MARTINS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA DA CUNHA 

CAVALCANTI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIERME ROMERO - 

OAB:6240/MT, rafael willian batista - OAB:19793/O

 Vistos...

Considerando a discordância da parte requerida do laudo pericial de fls. 

345-390, com apoio em outros laudos técnicos elaborados unilateralmente, 

determino sejam intimados os peritos subscritores do laudo de fl. 380 para 

se manifestarem a respeito no prazo de 10 dias. Decorrido o prazo, 

conclusos.

Cumpra-se com urgência e cientifiquem-se as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 388327 Nr: 4312-11.2015.811.0002

 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: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA 

GRANDE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATIVA COMERCIO E SERVIÇOS - RALHID 

AKEL-ME, DIPROLMEDI - MEDICAMENTOS LTDA, CRISTALINA PRODUTOS 

QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, GEOSOLO ENGENHARIA E 

PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA, INSTITUTO DE METROLOGIA E 

QUALIDADE DE MT - IMEQ/MT, ITAUTEC S/A - GRUPO ATAUTEC, 

MILLENNIUM PAPELARIA E INFORMATICA, MV FERREIRA REFRIGERAÇÃO 

- ME, PRHIMEL ELETRICA E HIDRAULICA EIRELI -ME, WORKMED COMERCIO 

E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aécio Benedito Ormond - 

OAB:6397, CARLOS JOSÉ DE CAMPOS - OAB:14.526, JOSE CARLOS 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:OAB/MT 5959, Karla Karolina Aparecida 

Dias Pompermayer - OAB:15965 MT, MAICON GIRARDI PASQUALON 

- OAB:891469RS, MILENA PIRAGINE - OAB:OAB/MT 17.210-A, Murillo 

Espinola de Oliveira Lima - OAB:3.127-A OAB/MT, RICARDO DE 

OLIVEIRA REGINA - OAB:134.588, RODRIGO AUGUSTO FAGUNDES 

TEIXEIRA - OAB:MT 11.363, Roy Leopoldo Sano Laurindo - 

OAB:20154/O, THIAGO RIBEIRO - OAB:13293/MT, VICTOR HUGO DA 

SILVA PEREIRA - OAB:11625/MT

 Vistos...

I) Analisando-se os autos, observa-se que as empresas Cotril Máquinas 

Equipamentos Ltda, Eldorado Combustíveis Ltda e Silva e Camargo – 

Transportes Ltda-ME, foram excluídas do polo passivo, em virtude da 

desistência do processo formulada pelo requerente, consoante se infere 

da decisão de fl. 633, mas ainda não foram feitas as baixas 

correspondentes, inclusive na capa do processo, o que ora determino.

II) As empresas Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia, Cristalia 

Produtos Químicos Farmacêuticos Ltda e Prhimel Elétrica e Hidráulica 

EIRELI-ME, foram citadas e apresentaram defesa (fls. 296/301, 325-360 e 

222). Por isso, devem ser ouvidas a respeito da desistência do processo 

em relação a elas (fl. 650), no prazo de 15 dias, nos termos do 485, VIII, § 
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4º, do Código de Processo Civil.

III) O Município de Várzea Grande ainda não se manifestou sobre as peças 

de defesa apresentadas pelas empresas Energisa-Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia (fls. 296/301) e Geosolo Engenharia Planejamento 

e Consultoria Ltda (fls. 382/456), o que ora determino seja feito, no prazo 

de 15 dias.

IV) Cumpridas as providências ordenadas acima e, depois de decorrido o 

prazo estabelecido, conclusos para decisão.

V) Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 401156 Nr: 11960-42.2015.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL SALUSTIANO DE OLIVEIRA, JOÃO 

BERNARDO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA REGINA RIBEIRO DA 

COSTA CAMPOS - OAB:14.103/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

Considerando a dificuldade encontrada pelo Sr. Perito Judicial para a 

avaliação da área em litígio, nomeado há mais de 2 (dois) anos, e levando 

em conta o seu último parecer, declinando a nomeação (fl. 649), o que 

redundará na nomeação de outro "expert" em sua substituição, 

acarretando, com isso, ainda maior demora no deslinde do feito, e 

considerando também a idade avançada dos requerentes, acolho o pedido 

retro para o fim de suspender, por ora, a realização da perícia, e, por 

consequência, designar para o dia 16 (dezesseis) de outubro de 2018, às 

14h, a audiência de instrução e julgamento, ao término da qual se aferirá a 

real necessidade ou não da realização da perícia técnica já ordenada nos 

autos.

 Intimem-se as partes e seus procuradores, alertando-os de que as 

testemunhas já arroladas a fl. 611 e/ou outras eventuamente indicadas 

previamente nos autos, deverão ser trazidas pelas partes na forma como 

disposta no art. 455 e seguintes do Código de Processo Civil.

Intimem-se e cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 246626 Nr: 6748-16.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: EXPEDITA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14.241/MT, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA 

ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

identificado no ofício de fl. 172, aguardando-se, após, o processo na 

secretaria até o efetivo pagamento do valor principal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 322941 Nr: 19342-57.2013.811.0002

 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: ANTONIA MARIA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA

 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,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

identificado no ofício de fl. 120, aguardando-se, após, o processo na 

secretaria até o efetivo pagamento do valor principal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 242243 Nr: 3447-61.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CELSO RODRIGUES DA MATTA

 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,

Expeça-se o correspondente alvará para levantamento do valor 

identificado no ofício de fl. 273, aguardando-se, após, o processo na 

secretaria até o efetivo pagamento do valor principal.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 261983 Nr: 883-75.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: HELENA CANDIDA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:14.241/MT, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Expeça-se os correspondentes alvarás para levantamento dos valores 

identificados nos ofícios de fls. 225-226, intimando-se, na sequência, a 

parte exequente, para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento 

do feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção da execução.

Decorrido o prazo, conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 452469 Nr: 13003-77.2016.811.0002

 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: CLÁUDIO FERNANDO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENIL ROQUE DE FIGUEIREDO MENDONÇA, 

ALBINO VASCONCELOS DE MENDONÇA, MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARÃO - OAB:14955, ROGERIO BARAO - OAB:OAB-MT 8313

 (...) Como se observa, por ser uma nulidade absoluta e não uma 

anulabilidade, a simulação não é suscetível de confirmação ou de 

convalescimento pelo transcurso do tempo, a teor do disposto no art. 169 

do Código Civil, não havendo que se falar em decadência e/ou 

prescrição.Assim, AFASTO a preliminar.Inexistindo outras questões 

processuais, dou o feito por saneado e defiro a prova oral pleiteada, 

designando a audiência de instrução e julgamento para o dia 16 de outubro 

de 2018, às 16h, à qual deverão comparecer as partes para depoimento 

pessoal, devendo constar do mandado a advertência legal da pena de 

confissão (art. 385, CPC), acompanhadas de seus advogados, bem como 

das testemunhas independentemente de intimação (art. 455 e seguintes do 

CPC), cujo rol deverá ser depositado no processo no prazo de 15 dias (§ 

4º, do art. 357 do referido instituto processual civil), a contar da 

intimação.Fixo, como ponto controvertido, a demonstração, pelo 

requerente, do alegado conluio tido como existente entre os requeridos 

com o intuito de enganar ou maquiar a verdade no tocante à aquisição, 

pela terceira requerida, Sra. Maria da Silva, em nome próprio, dos imóveis 

identificados no processo, quando, em verdade, o fez a pedido e com 

recursos dos primeiros requeridos, para quem trabalhava como 

empregada doméstica, simulando, assim, a arrematação dos referidos 

bens no valor de R$ 261.632,04 (duzentos e sessenta e um mil, 
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seiscentos e trinta e dois reais e quatro centavos), em flagrante ofensa ao 

art. 167 do Código Civil.Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 295335 Nr: 15566-83.2012.811.0002

 AÇÃO: Desapropriação->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARILHO JOSE DA CONCEIÇÃO, MARIA 

MARILUZA DA CONCEIÇÃO, ZILDA TERTULIANA DA CONCEIÇÃO SILVA, 

CECILIA RAMOS DA CONCEIÇÃO, ANA RAMOS DA CONCEIÇÃO, 

BENEDITO VEREDIANO DA CONCEIÇÃO, IRMA RAMOS DA CONCEIÇÃO, 

DEJANIRA JOANA CONCEIÇÃO DA COSTA E ESPOSO, Maria Batista da 

Conceição Viana, JOAO DA COSTA, JOAO CANDIDO DA CONCEIÇÃO, 

EVANILDES GOMES DA CONCEIÇÃO, PEDRO ADEVINCULA DA 

CONCEIÇÃO, MARIA JOSÉ DA CONCEIÇÃO, MARIO DA COSTA VIANA, 

MARIA DO CARMO CONCEIÇÃO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO MOTTA 

BONIN - OAB:OAB-SP 331254

 Diante do exposto, julgo procedente o pedido de Desapropriação 

formulado pelo Estado de Mato Grosso em face de Darilho José da 

Conceição, Espólio de Maria Mariluza da Conceição, Zilda Tertuliana da 

Conceição Silva, Cecilia Ramos da Conceição, Ana Ramos da Conceição, 

Benedito Veridiano da Conceição, Irma Ramos da Conceição, Maria Batista 

da Conceição Viana, Mário da Costa Viana, Dejanira Joana Conceição da 

Costa, João da Costa, João Cândido da Conceição, Evanildes Gomes da 

Conceição, Pedro Adevincula da Conceição, Maria José da Conceição e 

Maria do Carmo Conceição Figueiredo, a fim de ordenar a transferência da 

área de 153,83m2 do terreno localizado na Avenida Aleixo Ramos da 

Conceição, n. 61, bairro Guarita, em Várzea Grande, que foi desmembrado 

de uma área maior de matrícula 42.193, do 1º Serviço Notarial e de 

Registro, atualmente registrado sob a matrícula 66.750 (fls. 75-97), para o 

nome do requerente, fixando o valor da indenização em R$ 118.461,89 

(cento e dezoito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e oitenta e nove 

centavos) – fls. 466-489 e 511-514).Expeça-se ofício ao 1º Serviço 

Notarial e de Registro de Várzea Grande para conhecimento e 

cumprimento desta sentença, que passa a valer como título hábil para o 

registro da transferência (art. 29), ficando sub-rogados no preço 

quaisquer ônus ou direitos que recaiam sobre o bem expropriado (art. 

31).Os juros moratórios são devidos sobre a diferença entre o valor 

inicialmente ofertado pelo expropriante e aquele judicialmente apurado, no 

percentual de 6% ao ano, não capitalizados, a partir de 1º de janeiro do 

exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito (art. 15-B 

do Decreto-Lei nº 3.365/41, incluído pela Medida Provisória nº 

2.183-56/2001) (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jones Gattass Dias

 Cod. Proc.: 510557 Nr: 19313-65.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIANA COMÉRCIO DE GÁS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS 

NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS-ANP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14.234/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com suporte no art. 109, I, da Constituição Federal, 

declino da competência em favor da 4º Vara Federal da Comarca de 

Cuiabá/MT, para onde deverão ser encaminhados estes autos, para 

apensar aos da Ação Executiva (12415-89.2015.4.01.3600), após baixas 

e anotações de estilo, tão logo decorrido o prazo para eventual 

recurso.Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 425141 Nr: 24683-93.2015.811.0002

 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: DEVAIR DE AMORIM SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

 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 a parte autora para, querendo, no prazo legal, 

apresentar contrarrazões ao recurso de apelação tempestivamente 

protocolado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 332375 Nr: 1103-68.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAQUELINE FAVETTI, ARACELI FERREIRA MACHADO

 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. 354/388, 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 Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 389617 Nr: 5130-60.2015.811.0002

 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: JOAQUIM RIBEIRO 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 as partes a manifestarem sobre as informações 

prestadas pelo senhor perito nomeado de fls. 133/137, no prazo de 15 

dias, devendo fazâ-lo primeiramente a parte autora em seguida a parte 

requerida, que deverá ser intimada por mandado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 452469 Nr: 13003-77.2016.811.0002

 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: CLÁUDIO FERNANDO MENDONÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENIL ROQUE DE FIGUEIREDO MENDONÇA, 

ALBINO VASCONCELOS DE MENDONÇA, MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:OAB/MT 8.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLARIANA ZACARKIM 

BARÃO - OAB:14955, ROGERIO BARAO - OAB:OAB-MT 8313

 Vistos,

 Para melhor comodidade de pauta, redesigno a audiência para o dia 

2.2.2017, às 14h.

Intimem-se.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005915-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JULIA LOPES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CAMILA PICOLLI OAB - MT0019716A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 

1005915-97.2018.8.11.0002. AUTOR: MARIA JULIA LOPES DA SILVA 

RÉU: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Vistos, etc. Defiro os benefícios da 

Justiça Gratuita. Dispenso a realização de audiência de 

conciliação/mediação, consoante o art. 319, VII, do NCPC. Cite-se o 

Requerido, para querendo, responder a presente ação no prazo legal 

(artigos 335 e 180 do NCPC). Faça consignar no mandado que em caso de 

ausência de resposta, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela parte Autora, na forma e para os efeitos dos artigos 334, 

344 e 345, II, do Novo Código de Processo Civil. Vindo resposta do Ente 

Público Requerido, com ou sem juntada de documentos, abra-se vista à 

parte autora, para querendo, impugnar no prazo legal. Expeça-se o 

necessário. Int. VÁRZEA GRANDE, 24 de julho de 2018. ALEXANDRE 

ELIAS FILHO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005668-19.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO ALVES MOREIRA 42924146100 (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO OAB - MT0006707A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Secretário Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana de Várzea 

Grande-MT - SR. BRENO GOMES (IMPETRADO)

Presidente da Comissão Permanente de Licitação de Várzea Grande-MT - 

SRA. ALINE ARANTES CORREA (IMPETRADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar A PARTE IMPETRANTE, para no prazo legal, comprovar neste PJe o 

recolhimento do valor da diligência do Senhor Oficial de Justiça, a ser 

r e a l i z a d o  c o m  a c e s s o  a o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . Informo que este 

PJe permanecerá aguardando a comprovação do referido depósito para 

devido cumprimento da ordem judicial proferida. Izabela Gomes da Silva 

Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002316-24.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID PAULA MOURA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

AS PARTES, para no prazo legal para manifestar-se sobre o laudo pericial 

retro juntado. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003112-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOCILENE ANA DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANE GOMES FERREIRA OAB - MT0009862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

 

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 a contestação, bem como 

especificar suas provas. Após intime-se o requerido para querendo 

especificar as provas que ainda pretende produzir. Izabela Gomes da 

Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000211-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

KARINA MAGDA DA SILVA BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

AS PARTES, para no prazo legal para manifestar-se sobre o laudo pericial 

retro juntado. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001897-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE OLIVEIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCILENE LINS FAGUNDES OAB - MT14970/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

AS PARTES, para no prazo legal para manifestar-se sobre o laudo pericial 

retro juntado. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004594-61.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

AS PARTES, para no prazo legal para manifestar-se sobre o laudo pericial 

retro juntado. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006860-21.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE PINHEIRO DA SILVA LEQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR GOMES DO CARMO OAB - MT16409/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

AS PARTES, para no prazo legal para manifestar-se sobre o laudo pericial 

retro juntado. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000768-27.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE DE BARROS ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa OAB - MT0016113A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da legislação vigente e em 

cumprimento ao art. 203 § 4º do NCPC, impulsiono estes autos para intimar 

AS PARTES, para no prazo legal para manifestar-se sobre o laudo pericial 

retro juntado. Izabela Gomes da Silva Gestora Judiciária

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88992 Nr: 10606-31.2005.811.0002

 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): ORLANDO MUNIZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ TADEU JORGE 
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FERNANDES - OAB:6660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ORLANDO MUNIZ, Cpf: 17555132915, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 347,00 (Trezentos e quarenta e sete reais), no 

prazo de 10(dez) dias, contados da expiração do prazo do deste edital, 

sob pena de Proceder a intimação da parte Executada para pagamento 

das custas processuais no valor acima, bem como os honorários periciais 

no valor de R$ 728,82(setecentos e vine e oito reais e oitenta e dois 

centavos.

 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, Miguelina Maria da 

Rosa, digitei.

Várzea Grande, 25 de julho de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 24704 Nr: 3981-54.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO PEÇAS E MECÂNICA PRUDENTÃO 

DIESEL LTDA, ANTÔNIO WILSON SPIGUEL, APARECIDA SILVENTE 

SPIGUEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780, SANDRO MARTINHO TIEGS - OAB:8423/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO BUTIERREZ 

ARANHA - OAB:6016/MT

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, e tendo em vista o resultado parcial/negativo e/ou valor ínfimo 

constante no Recibo de Protocolamento, retro encartado, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Exequente, para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar-se sobre o prosseguimento do feito, sob pena de 

arquivamento. (art. 40 da Lei nº 6.830/80).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 339924 Nr: 7902-30.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMILTON BATISTA VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

O Município de Várzea Grande-MT manejou os presentes Embargos a 

Execução no cumprimento de sentença promovido pelo Requerente 

AMILTON BATISTA VIANA, alegando excesso da execução nos autos em 

apenso do Processo nº 10942-20.2014.811.0002 / Código: 343834.

Pugna pelo recebimento dos presentes embargos e pela procedência.

Em impugnação aos embargos à execução o embargado alega que não há 

excesso de execução, uma vez que os cálculos apresentados pela 

contadoria judicial correspondem ao valor devido, conforme taxas de juros 

da sentença e acórdão, estando a execução aparelhada com títulos 

líquidos, certos e exigíveis.

Assim, requer a improcedência dos embargos, indeferindo o valor 

apresentado, por não refletir o real valor corrigido dentro do período 

demonstrado.

É o relatório.

 Fundamento. Decido.

Considerando que o Embargado apresentou cálculo atualizado até a data 

do efetivo pedido de cumprimento de sentença, assiste razão ao 

embargado, motivo pelo qual NÃO há excesso de execução.

Diante do exposto e considerando o que consta dos autos, JULGO 

IMPROCEDENTES os presentes embargos à execução, com fulcro no 

artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, e julgo extinto o processo 

com resolução do mérito.

Deixo de condenar o embargante nas custas e despesas processuais, 

nos termos Lei nº 7.603/2001.

Decisão não sujeita ao reexame necessário, por força do disposto no § 3º 

do artigo 496 do Novo CPC.

Transitada em julgado a decisão, expeça-se, a RPV (requisição de 

Requisição de Pequeno Valor), observando-se as formalidades legais (§§ 

3º e 4º, do art. 100, da CF), arquivando-se o processo destes embargos 

com baixas e anotações de estilo.

Custas “ex lege”.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 339235 Nr: 7323-82.2014.811.0002

 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: RONIR AUGUSTO LINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAROUK NAUFAL - OAB:2371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Intime-se a parte embargada, para manifestar-se acerca dos Embargos de 

Declaração, no prazo legal, consoante o artigo 1023 §2º do CPC.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 395764 Nr: 8997-61.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PUBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIOLA RITZAMANN DE 

OLIVEIRA SANTIAGO - OAB:21.383/SC, JORGE ANDRÉ RITZAMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11.985/SC, JULIANO RICARDO SCHMITT - 

OAB:23.823/SC, SONIA MARTINS SACCON ANGULSKI - OAB:6.008/SC, 

TATIANE BITTENCORT - OAB:23.823/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,etc.

Defiro o pedido de vista dos autos pelo prazo de 05 dias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 387738 Nr: 3888-66.2015.811.0002

 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: SCA, MM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - 

OAB:MT 11711

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patryck de Araújo Ayala - 

OAB:

 Vistos,

Os embargos procedem.

Na forma do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, “cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

oficio ou a requerimento”.

 Conheço dos embargos de fls. 602, e acolho-os, visto que, realmente 

houve omissão acerca da condenação dos honorários advocatícios, em 

consonância com o artigo 85, § 4º, inciso III do CPC.

 Diante do exposto declaro que a parte dispositiva passa a ter a seguinte 

redação:

"Condeno o requerido ao pagamento de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no 

artigo 85, § 4º, inciso III do CPC”.

 Assim é o entendimento do seguinte julgado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - 

CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DE BEM IMÓVEL – PROCEDIMENTO 

ADMINISTRATIVO EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL - INADIMPLEMENTO - 
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ART. 26 DA LEI 9.514/97 - INTIMAÇÃO 

PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA - 

NOTIFICAÇÃO POR EDITAL SEM OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS 

- ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES – 

NÃO COMPROVADO - NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE 

EM FAVOR DO CREDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA – VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – ARTIGO 85, § 2º E 

6º DO CPC – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E RECURSO DO RÉU EM 

PARTE PROVIDO.“[...] Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez 

e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito 

econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor 

atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o 

lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV 

- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu 

serviço”. A sentença proferida de improcedência observa-se a disposição 

do § 6º do artigo 85 do CPC, em que os limites e critérios previstos nos §§ 

2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da 

decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem 

resolução de mérito. (Ap 140163/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

12/06/2018, Publicado no DJE 29/06/2018).”

Os juros de mora tem início a partir da citação da ação de arbitramento e a 

correção monetária a partir da data da sentença, conforme julgado:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - CONTRATO 

DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - RESCISÃO UNILATERAL 

E INJUSTIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS NA 

PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS - VALOR DOS HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, OBJETO DA LIDE, ARBITRADOS EM VALOR FIXO - 

JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A 

PARTIR DO ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 

SUCUMBÊNCIA FIXADOS EM PERCENTUAL PRESCRITO PELA REGRA 

PRÓPRIA À ESPÉCIE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELAÇÃO 

DO AUTOR DESPROVIDA - APELAÇÃO DO REQUERIDO PARCIALMENTE 

PROVIDA. [...] Os juros de mora incidente sobre o valor dos honorários 

advocatícios arbitrados tem início a partir da citação da ação de 

arbitramento e a correção monetária a partir da data do arbitramento, no 

caso, a data da sentença já que restou mantido o valor. É de se manter os 

honorários advocatícios de sucumbência fixados em percentual 

estabelecido pela regra própria à espécie. (Ap 24481/2018, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 05/07/2018)."

No mais, persiste a sentença tal como está lançada.

P. R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 382509 Nr: 395-81.2015.811.0002

 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: PAULINA MARIA DOS SANTOS CAVALLEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX DE LAURA DALTRO DE 

SOUZA - OAB:16382/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PAULINA MARIA DOS SANTOS CAVALLEIRO opôs Embargos de 

Declaração, pugnando pelo seu acolhimento.

É o breve relato. DECIDO.

Conheço do recurso, eis que tempestivo.

Não se lhe acolhe, contudo, em sua pretensão, pois o que pretende o 

embargante, verdadeiramente, é protelar o curso do processo, pretensão 

essa incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios, tendo em 

vista que a matéria foi totalmente julgada e resolvida.

Assim, o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - 

OMISSÃO/OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - VÍCIOS 

INEXISTENTES – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE REDISCUTIR MATÉRIA 

JÁ JULGADA – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA PREQUESTIONADA – 

EMBARGOS REJEITADOS. Revelam-se improcedentes os embargos de 

declaração em que as questões levantadas traduzem mero inconformismo 

com o teor da decisão embargada, cuja pretensão verdadeira é rediscutir 

matérias já abordadas e decididas, sem demonstrar qualquer contradição, 

omissão, obscuridade, erro material capaz de ser sanada nesta via 

recursal. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 

do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados. (ED 

14605/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/07/2017, Publicado no DJE 07/07/2017)”.

 Verifica-se, portanto, a inexistência dos citados vícios na decisão 

atacada, motivo pelo qual os presentes embargos merecem total rejeição.

Ante o exposto, não evidenciado qualquer dos requisitos ensejadores da 

interposição dos embargos de declaração, tal como disposto no art. 1.022 

do CPC, JULGO IMPROCEDENTES os presentes EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO.

P. R. I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 330996 Nr: 27288-80.2013.811.0002

 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: DELZINHA DA SILVA BELIZÁRIO, CLAUDINEIA 

GONÇALINA DE ARAUJO, LENIL CONCEIÇÃO DE CAMPOS, DELMIRA LEITE 

DE LIMA, CATARINA RODRIGUES DE SALES TEIXEIRA, ELAINE CRISTINA 

DE ARRUDA E SILVA, TEREZA LUCINDA DOMINGOS DIESEL, ELMIRA 

TEIXEIRA DE DEUS, TELMA DONATILA DE OLIVEIRA CAMARGO, EDSON 

REZENDE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPALIDADE DE VARZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejango Riber Oliveira Campos 

- OAB:8874-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente, na pessoa de seu advogado, acerca da 

parte final da decisão, a seguir transcrita: "(...) Transitada em julgado a 

decisão, à parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, executar a 

sentença nos termos previstos nos artigos 534 e 535 do CPC. (...)"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 391363 Nr: 6133-50.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, MAX 

ARIEL TOMAZZO, ELIZANDRO JONIOR TONIAZZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉBORA ADRIANA ALVES 

VIRGOLINO - OAB:7180

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte EXECUTADA, acerca 

da restrição judicial do veículo placa (?) MT, marca/modelo (?), de 

propriedade da parte executada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 91129 Nr: 901-72.2006.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA PAULA DE ARRUDA BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA AQUINO DE OLIVEIRA - 

OAB:7230, SILVANA DA SILVA TOLEDO - OAB:11495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos a fim intimar a parte Requerente para no 

prazo legal requerer o que de direito.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 347124 Nr: 13535-22.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CESÁRIO DE ARRUDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ranielly Gonçalina Leite - 

OAB:14433

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANTONIO CESÁRIO DE ARRUDA 

MARTINS, Filiação: Judith de Arruda Martins e Benedito de Arruda Martins, 

data de nascimento: 25/03/1970, brasileiro(a), natural de Poconé-MT, 

solteiro(a), borracheiro. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do acusado acima qualificado, para que tome ciência 

da Sentença de Impronúncia a seguir Transcrita, caso deseje recorrer 

informar a secretária competente.[...] Feitas essas considerações, pois 

ausentes os requisitos mínimos para a admissão das imputações 

constantes da denúncia, IMPRONUNCIO Antônio Cesário de Arruda 

Martins, com fundamento no art. 414, do CPP [...].

Despacho/Decisão: Vistos.Proceda-se nova tentativa de intimação no 

endereço indicado pelo MPE (p. 165). Em caso negativo, intime o acusado 

via edital, nos termos do art. 392, VI, do CPP.Int.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Francielly Maria de 

Campos Oliveira, digitei.

Várzea Grande, 24 de julho de 2018

Sheila da Silva Figueiredo Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Otávio Vinicius Affi Peixoto

 Cod. Proc.: 286093 Nr: 5242-34.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, VALDECY IRENO DA SILVA, 

ANDERSON AUGUSTO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX ANDERSON BUENO, EVANILDO 

LAUDINO DA SILVA, OSLY JUSTINIANO PEDRAÇA, AMILTON CESAR DA 

SILVA, EDIVINO ADÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNEIA SILVANA GONÇALVES - 

OAB:MT 12.320, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:MT 11.997

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO ALEGRIA - OAB:9.996, 

FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12770/MT, MARCELO ALVES DE 

SOUZA - OAB:12.791/MT, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 11.190

 Intimar Doutor Marcelo Alves de Souza( OAB/MT12.791) defensor dos 

acusados Osly Justiniano Pedraça, Amilton César da Silva e Evanildo 

Laudino da Silva,e Doutor Bruno Ferreira Alegria (OAB/MT 9996)defensor 

de Edivino Adão da Silva,para que no prazo legal apresente rol de 

testemunha na fase do 422 do CPP.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 396721 Nr: 9647-11.2015.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON JULIANO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Nilson Juliano de Souza, Rg: 1616377-0 SSP MT Filiação: 

Pedroza Zenaide de Souza, data de nascimento: 26/09/1986, brasileiro(a), 

natural de Nossa senhora do livramento-MT, convivente, desempregado, 

Endereço: Rua; Nobres, Quadra 07, Lote 08, Bairro: Vila Artur, Cidade: 

Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-06. 

Resumo final da inicial: (...) Diante do exposto, Denuncio a Vossa 

Excelência, Nilson Juliano de souza, brasileiro, união estável, eletricista, 

natural de Nossa Senhora do Livramento/MT, nascido em 26/09/1986, filho 

de Pedroza Zenaide de Souza, portador da cédula de identidade RG nº 

1616377-0 SSP MT, residente e domiciliado na Rua Nobres, quadra 07, lote 

08, Bairro Vila Artur, em Várzea Grande/MT, como incurso na sanção do 

artigo 306, § 1º, inciso I, c/c o artigo 298, inciso III, todos da Lei nº 

9.503/97. Requeiro que R. A. esta, seja instaurada a competente Ação 

Penal, citando-se o denunciado para que apresente resposta escrita, sob 

pena de revelia, designando-se dia e hora para realização da audiência de 

instrução e julgamento, prosseguindo-se nos demais termos, culminando 

com a procedência da acusação, aplicando-lhe a pena cabível.

Decisão/Despacho:I – Em face da certidão negativa de citação do Réu, 

bem como da informação de que ele não está preso em nenhuma das 

unidades prisionais do Estado, citem-no por edital.

II – Caso o Réu, mesmo devidamente citado e intimado por edital, não 

compareça aos autos, SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do 

prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP

III – Em caso de cumprimento do disposto no item anterior, dê-se ciência ao 

Ministério Público.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 374698 Nr: 22817-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE RODRIGO DA SILVA CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Alexandre Rodrigo da Silva Carvalho, Cpf: 

02976077150, Rg: 1669450-3 SSP MT Filiação: Antonio Pedro de Carvalho 

e Lucinda da Silva Carvalho, data de nascimento: 04/03/1986, brasileiro(a), 

natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), ajudante, Endereço: Rua 1100, Qda 21, 

Casa 07, Bairro: Jardim Imperial, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-06. 

Resumo final da inicial: (...) Diante do exposto, denuncio a Vossa 

Excelência, Alexandre Rodrigo da Silva Carvalho, brasileiro, solteiro, 

Ajudante, natural de Cuiabá/MT, nascido em 04/03/1986, filho de Antonio 

Pedro de Carvalho e Lucinda da Silva Carvalho, residente e domiciliado na 

Rua 1100, quadra 21, casa 07, Bairro Jardim Imperial em Várzea 

Grande-MT, como incurso na sanção do artigo 306, § 1º inciso II e § 2º, 

c/c o artigo 298, inciso III, todos da Lei nº 9.503/97. Requeiro que R. A. 

esta, seja instaurada a competente Ação Penal, citando-se o denunciado 

para que apresente resposta escrita, sob pena de revelia, designando-se 

dia e hora para realização da audiência de instrução e julgamento, 

prosseguindo-se nos demais termos, culminando com a procedência da 

acusação, aplicando-lhe a pena cabível.

Decisão/Despacho:I – Em face da determinação contida no artigo 1.376, 

§1°, da CNGC/16, oficie-se à Superintendência do Sistema Prisional 

requisitando informação acerca de estar o acusado preso em alguma das 

unidades prisionais do Estado.
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II – Se a resposta for negativa, citem-no por edital.

III – Caso o Réu, mesmo devidamente citado e intimado por edital, não 

compareça aos autos, SUSPENDO DESDE JÁ o processo e o curso do 

prazo prescricional nos termos do art. 366 do CPP

IV – Em caso de cumprimento do disposto no item anterior, dê-se ciência 

ao Ministério Público.

V – Tendo em vista que o Réu se encontra em local incerto e não sabido, 

demonstra assim que não tem intenção de que se faça a aplicação da lei 

penal. Pelo exposto, considerando as razões expostas pelo douto 

Promotor de Justiça e com base nos fatos que ressaem dos autos, 

vislumbro a necessidade e plausibilidade do pedido, e assim, DETERMINO a 

suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pertencente ao 

Réu, nos termos do art. 294, do Código de Transito Brasileiro.

VI – Comunique-se ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAM, e ao 

órgão de Trânsito do Estado de Mato Grosso, a decretação da suspensão, 

conforme dispõe o art. 295, do CTB.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 286794 Nr: 6075-52.2012.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMILTON GONÇALVES CARDOSO, WAGNER 

FATIMO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952, JOSE NORBERTO DE MEDEIROS JUNIOR - OAB:PROMOTOR 

DE JUS, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:9944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELAINE FREIRE ALVES - 

OAB:12952, MARCELLE RAMIRES PINTO COELHO - OAB:MT 9.944, 

Zelito Oliveira Ribeiro - OAB:10.928-A

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:90

Intimando:Réu(s): Amilton Gonçalves Cardoso, Rg: 19049889 SSP MT 

Filiação: José Soares Cardoso e Claudete Gonçalves Cardoso, data de 

nascimento: 30/09/1987, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, 

solteiro(a), pintor, Endereço: R: 05- Qd-05 - C -03 -, Bairro: Cohab Vinte e 

Quatro de Dezembro, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:1. PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, ACIMA 

QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA.

SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO ATO DE INTIMAÇÃO PESSOAL 

DO RÉU, ESTE DEVE SER INDAGADO SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA. Expressado o desejo de fazê-lo, o oficial de justiça reduzirá a 

termo a sua manifestação, independentemente do defensor ou advogado, 

de acordo com o art. 578 e parágrafos, do CPP. SEGUE EM ANEXO O 

TERMO DE APELAÇÃO CRIMINAL, conforme a seção 7.14.2 e 7.14.2.1, do 

capítulo 3, da CNGC.

2. PROCEDER A INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificada, para, no 

prazo de 05 (CINCO) dias, EFETUAR O PAGAMENTO DA CUSTA 

JUDICIÁRIA, no valor de R$ (?) (?), conforme cálculo de fls. 240, SOB 

PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA À PROCURADORIA 

ESTADUAL PARA A DEVIDA EXECUÇÃO FISCAL, SEM PREJUÍZO DAS 

DEVIDAS ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, 

BEM COMO DE LEVAR A PROTESTO, CONSOANTE PROVIMENTOS 

40/2014-CGJ, 80/2014–CGJ e 88/2014-CGJ IN 09/2014-PRES e IN 

10/2014-PRES.

Resumo da inicial:O PRIMEIRO DENUNCIADO FOI INCURSO NAS SANÇÕES 

DO ART. 16, DA LEI N.10.826/2003 E O SEGUNDO DENUNCIADO NO ART. 

14 DA LEI N.10.826/2003.

Decisão/Despacho:Pelo exposto e por tudo mais que dos autos conta:

a) JULGO PARCIALMENTE IMPROCEDENTE a denúncia para ABSOLVER, 

WAGNER FÁTIMO DO NASCIMENTO, brasileiro, filho de Benedita dos 

Santos Lima Nascimento e Gonçalo Severino do Nascimento, nascido aos 

18/12/1990, natural de Várzea Grande/MT, das imputações que lhe foram 

feitas na denúncia, com fundamento no art.386, VII, do CPP.

 b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, 

AMILTON GONÇALVES CARDOSO, brasileiro, filho de José Soares 

Cardoso e Claudete Gonçalves Cardoso, nascido aos 30/09/1987, natural 

Cuiabá/MT, nas penas dos artigos 14 e 16, ambos da Lei nº 10.826/03.

DO CRIME DESCRITO NO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03:

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é 

primário.

 A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua 

personalidade.

Não restou claro o motivo do delito.

No que diz respeito às circunstâncias do crime, são inerentes ao tipo 

penal.

 As consequências do crime são as naturais.

Assim, diante do acima exposto, fixo a pena-base em 2 (dois) anos de 

reclusão (art. 14 da lei nº 10.826/03).

Reconheço a atenuante da confissão, deixando de reduzir a pena-base 

por ela ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diante da inexistência qualquer outra causa modificadora, torno definitiva 

a pena de 2 (dois) anos de reclusão (art. 14 da Lei nº 10.826/03), 

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).

DO CRIME DESCRITO NO ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03:

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, verifico que o Réu é 

primário.

 A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações sobre a conduta social do Réu e nem sobre sua 

personalidade.

Não restou claro o motivo do delito.

No que diz respeito às circunstâncias do crime, são inerentes ao tipo 

penal.

 As consequências do crime são as naturais.

Assim, fixo-lhe a pena-base em 3 (três) anos de reclusão (CP, art. 16 da 

Lei nº 10826/03).

Reconheço a atenuante da confissão, deixando de reduzir a pena-base 

por ela ter sido fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Diante da inexistência qualquer outra causa modificadora, torno definitiva 

a pena de 3 (três) anos de reclusão, 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).

Por força do disposto no art. 69 do CP, havendo concurso material de 

crimes as penas devem ser aplicadas cumulativamente, desta forma, fixo 

a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão a ser cumprida em regime 

semiaberto (CP, art. 33, § 2º, b) e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 do 

salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado monetariamente 

quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Condeno AMILTON ao pagamento das custas e taxas processuais.

Decreto o perdimento da arma e munições apreendidas, na forma disposta 

no art. 91, II, a do CP. Decorridos 90 (noventa) dias, remetam-nas ao 

Exército Brasileiro (CNGC/MT – 7.20.8).

Diante da não comprovação de que os demais objetos apreendidos nos 

autos são produtos de ilícito, determino a devolução aos respectivos 

proprietários (fls. 16). Certifique-se.

 Expeça-se o alvará para a liberação da fiança prestada à fls. 68, 

procedendo a devolução a WAGNER, mediante termo nos autos.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 11 de julho de 2018.

MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

Decisão

Ação Penal nº 960-74.2017.811.0002;Réus: ROMEU JORDÃO SARATE DE 

ANDRADE, MARCOS DA CONCEIÇÃO AMORIM e MATTHAUS HUNG 

MARTINS; Advogado do Réu ROMEU: CARLOS ODORICO DORILÊO ROSA 
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JUNIOR

Advogado do Réu MARCOS: ANTONIO ROGERIO A. C. STEFAN; 

Advogado do Réu MATTHAUS: RODRIGO DE MESQUITA MORAES. 

DECISÃOI – As fls. 163/164 foram encaminhados a este Juízo os 

objetos:1) Um aparelho celular, marca LG, modelo LGK430dsF, com tela 

quebrada, chip operadora Claro, com bateria, sem cartão de memória;2) 

Um aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo SMG38128, com chip da 

claro, com bateria, sem cartão de memória e com o suporte do encaixe do 

cartão de memória danificiado;3) Um aparelho celular, da marca Samsung, 

cor dourada, modelo SMJ200BT, com chip da Vivo, com bateria e cartão 

de memória;4) Um aparelho celular, marca SAMSUNG, modelo GTE2232, 

com chip da Claro, com bateria;5) Uma balaclava de cor preta;6) Um coldre 

velado da Força e Honra;7) Um coldre velado de couro marrom.II – As fls. 

636, o Réu MATTHAUS informou que os objetos 02, 03 e 04 pertencem a 

ele.III – Assim, intimem-no para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente 

nota fiscal ou outros documentos provando a origem lícita destes. Com a 

comprovação, DEFIRO desde já a restituição de tais objetos, devendo 

ser-lhes entregues mediantes termo nestes autos. Caso o MATTHAUS se 

quede inerte ou não comprove a propriedade, declaro desse já o 

perdimento de tais objetos, devendo ser comunicado a Diretoria do Fórum 

para destinação apropriada.IV – Acerca do item 1), da leitura do 

encaminhamento de fls. 16, verifico que tal objeto pertence as vítimas. 

Assim, determino a restituição de tal objeto em favor delas, que deverá ser 

entregue mediante termo nos autos, no prazo de 10 (dez) dias. Caso se 

quedem inertes, declaro desse já o perdimento de tal objeto, devendo ser 

comunicado a Diretoria do Fórum para destinação apropriada.V – As fls. 

637/638, a Defesa de ROMEU efetuou pedido de restituição dos seguintes 

itens:1) Um registro de arma de fogo;2) Uma identidade funcional;3) Uma 

pistola calibre .40, marca Taurus, modelo 640, n° SEO076576, em nome do 

Requerente;4) Um coldre;5) Onze munições calibre .40 intactas.VI – 

Assim, DETERMINO a restituição do coldre a ROMEU, que lhe deverá ser 

entregue mediante termo nos autos.VII – Tendo em vista que o coldre e 

balaclava não foram até a presente data não foram reclamados, declaro o 

perdimento de tais objetos, devendo ser comunicado a Diretoria do Fórum 

para destinação apropriada.VIII – As fls. 599 há a informação da PM/MT de 

que em pesquisa no Sistema de Registro e Gerenciamento de Armas de 

Fogo próprio foi verificado que a pistola calibre .40, marca Taurus, modelo 

640, n° SEO076576 está em nome de ROMEU JORDÃO SARATE DE 

ANDRADE.IX – Ocorre que, em pedido de restituição anterior, foi solicitada 

a Defesa de ROMEU que, querendo, juntasse aos autos a respectiva 

documentação de propriedade do bem, haja vista não bastar apenas a 

certidão acostada às fls. 599, não sendo o novo pedido instruído com tal 

documento.X – Ocorre que, verificando às fls. 16, os itens 1, 2 3 e 5 do 

pedido de restituição efetuado foram apreendidos e encaminhados a 

Corregedoria da PJC juntamente com o Auto de Prisão em Flagrante que 

deu origem a estes autos (Ofícios de encaminhamento: fls. 57/58), não 

tendo sido encaminhados a este Juízo, como se depreende às fls. 

163/164.XI – Assim, oficie-se a Corregedoria da PJC solicitando 

informações, COM URGÊNCIA, acerca dos itens 1, 2, 3 e 5.XII – Tendo em 

vista a determinação destes autos ao Egrégio TJ/MT, autue-se em 

apartado como Incidente de Restituição de Objetos Apreendidos e, após, 

cumpra-se como determinado no item VI de fls. 627.Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 516376 Nr: 22475-68.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIPE ALVES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES ROOSEVELT SANTOS 

AMORIM - OAB:15.635, Maykel Quinteiro Duarte Amorim - 

OAB:OABT/MT 21.538

 Intimação do advogado devidamente habilitado para no prazo legal 

apresentar alegações finais nos presentes autos.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 543643 Nr: 11610-49.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO COSMOS ALVES DA SILVA, 

BRUNO DA SILVA GOMES, LUIZ CARLOS NUNES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT AMORIM - 

OAB:6610

 WESLEY ROBERT AMORIM - OAB/MT nº. 6610, da r. decisão de fl. 

226/227 proferida nos autos supra mencionado.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 494682 Nr: 10875-50.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Gilmar Oliveira do Nascimento, Cpf: 89742842191, Rg: 

992621 SSP MT Filiação: Jacivaldo Dorea do Nascimento e Eunice de 

Fatima Oliveira do Nascimento, data de nascimento: 08/09/1979, 

brasileiro(a), natural de Nova andradina-MS, convivente, Endereço: Rua 

Valdemar do Carmo Martins, Casa 790, Bairro: Irmã Ribeiro, Cidade: Nova 

Andradina-MS

Finalidade:CCITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para apresentar resposta preliminar no prazo 

de 10(dez) dias, (CPP, art. 396), informando-o que deverá fazê-lo por 

advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um, o seu 

desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo. 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº Bairro: Água 

Limpa - Cidade: Várzea Grande-MT - Cep:78125700 - Fone: (65) 

3688-8400.

Resumo da inicial:O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DENUNCIA GILMAR OLIVEIRA DO NASCIMENTO COMO INCURSO NAS 

PENAS DO ART. 306, § 1º, I DA LEI 9.503/97.

Decisão/Despacho:Uma vez que encontra-se encartada nos autos a carta 

precatória citada à fl. 57, dê-se vista dos autos ao MP e conclusos. 

Cumpra-se

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 516990 Nr: 22810-87.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANRLEY PAULO ARAÚJO DE JESUS, RAY 

SANTOS NOGUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Réu(s): Danrley Paulo Araújo de Jesus Filiação: Paulo Mario de 

Jesus e Rosa Maria Pereira de Araujo, data de nascimento: 10/11/1994, 

brasileiro(a), natural de Porto velho-RO, solteiro(a), Endereço: Rua das 

Margaridas S/n, Bairro: Nova Esperança, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CCITAÇÃO DO DENUNCIADO, acima qualificado, atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para apresentar resposta preliminar no prazo 

de 10(dez) dias, (CPP, art. 396), informando-o que deverá fazê-lo por 

advogado, ou declarar, caso não tenha condições de constituir um, o seu 

desejo de ser patrocinado por Defensor Dativo nomeado por este Juízo. 

SEDE DO JUÍZO E INFORMAÇÕES: Av. Castelo Branco S/nº Bairro: Água 

Limpa - Cidade: Várzea Grande-MT - Cep:78125700 - Fone: (65) 
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3688-8400.

Resumo da inicial:O MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

DENUNCIA DANRLEY PAULO ARAUJO COMO INCURSO NAS PENAS DO 

ART. 157, INCISOS I E II, DO CODIGO PENAL.

Decisão/Despacho:O MP manifestou-se às fls. 164/6, requerendo a 

decretação da prisão preventiva dos acusados, tendo em vista que não 

foram localizados, bem como da gravidade do delito.

 Antes de decidir acerca da decretação da prisão dos denunciados, 

determino que se proceda contato com a Superintendência de 

Administração Penitenciária da SEJUDH, buscando informações quanto a 

possível prisão dos denunciados em alguma das unidades prisionais do 

Estado, visando localiza-los. Com a resposta, conclusos para decisão. 

Cumpra-se. Urgente.

Nome do Servidor (digitador):DANIELE BEM

Portaria:

6ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 488187 Nr: 7036-17.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE ASSUNÇÃO, BRUNO CAMILO DE 

ASSUNÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINO CÉSAR DE 

MAGALHÃES - OAB:14.445/MT, ARIANE CRISTINA BISPO 

MAGALHÃES - OAB:22.417, CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:OAB/MT 3.237-B, CÉSAR AUGUSTO MAGALHÃES - OAB:OAB/MT 

3237 - B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO DE ASSUNÇÃO, Cpf: 

04714111167, Rg: 18620035, Filiação: Lucineia Ramos de Assunção, data 

de nascimento: 26/05/1990, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, casado(a), 

segurança. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e 

CONDENO:1. JOÃO DE ASSUNÇÃO nas sanções do art. 157, §2º, inciso II 

c/c o art. 71, ambos do Código Penal à pena 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) 

MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em 

REGIME SEMIABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à 

razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato;2. 

BRUNO CAMILO DE ASSUNÇÃO nas sanções do art. 157, §2º, inciso II c/c 

o art. 71, ambos do Código Penal à pena 06 (SEIS) ANOS, 02 (DOIS) 

MESES e 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO a ser cumprida, inicialmente, em 

REGIME SEMIABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à 

razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do 

fato.CONDENO os acusados, ainda, ao pagamento das custas 

processuais, notadamente porque foram defendidos por Advogado 

particular, demonstrando ter condições financeiras para arcar com as 

despesas.Com o trânsito em julgado, FORMEM-SE os executivos de pena, 

que deverão ser encaminhados à 2ª Vara Criminal da 

Capital.PROCEDA-SE, finalmente, com as comunicações pertinentes ao 

TRE, via sistema INFODIP, para os fins previstos no art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal (suspensão dos direitos políticos).INTIMEM-SE, 

pessoalmente, os condenados e o Ministério Público e, via DJE, a Defesa 

constituída.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 19 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 533624 Nr: 6363-87.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMI FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VALDEMI FERNANDES, Rg: 16295466, 

Filiação: Valdemar Fernandes e Carmosina Barbosa Fernandes, data de 

nascimento: 02/08/1977, brasileiro(a), natural de Varzea Grande-MT, 

convivente, ajudante de marceneiro/ morador de rua. 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: DISPOSITIVO Isto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e 

CONDENO o réu VALDEMI FERNANDES nas sanções do art. 155, “caput” e 

art. 307 c/c o art. 69, todos do Código Penal, à pena de 02 (DOIS) ANOS 

DE RECLUSÃO e 05 (CINCO) MESES DE DETENÇÃO, a ser cumprida, 

inicialmente, em regime SEMIBERTO, e mais o pagamento de 30 (TRINTA) 

DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à 

época do fato. Em que pese o crime não ter sido cometido com violência 

ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 (quatro) 

anos, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de 

direito, face à comprovada reincidência.ISENTO o acusado, que foi 

assistido pela Defensoria Pública, do pagamento das custas judiciais.Com 

o trânsito em julgado, FORME-SE o processo executivo penal, que deverá 

ser encaminhado à 2ª Vara Criminal da Capital.PROCEDA-SE, finalmente, 

com as comunicações pertinentes ao TRE, via sistema INFODIP, para os 

fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal (suspensão dos 

direitos políticos).INTIMEM-SE, pessoalmente, o Ministério Público e a 

Defensoria Pública e, via DJE, o acusado revel.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 19 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 372847 Nr: 21453-77.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARDOSO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM JOSE ABINADER 

GUEDES DA SILVA - OAB:DEFENSOR

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOSE CARDOSO DE SOUZA, Rg: 

1943380-8, Filiação: Ana Maria de Souza, data de nascimento: 28/08/1968, 

brasileiro(a), natural de Barra do Garças-MT, convivente, pedreiro, 

Telefone 65 9.9210-2324. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PROCEDENTE e 

CONDENO o réu JOSÉ CARDOSO DE SOUZA nas sanções dos arts. 306, 

§1º, inciso I e 309, ambos da Lei nº. 9.503/97, na forma do art. 70 do CP, à 

pena de 07 (SETE) MESES DE DETENÇÃO a ser cumprida, inicialmente, em 

regime ABERTO, e mais o pagamento de 10 (DEZ) DIAS-MULTA à razão de 

1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do 

fato.Considerando que o crime não foi cometido com violência ou grave 

ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 01 (um) ano e atendendo, 

ainda, que se trata de réu primário e que preenche os demais requisitos 

previstos no art. 59 do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de 

liberdade por uma restritiva de direito, conforme permite o art. 44, §2º, do 

referido Estatuto Penal, consistente na obrigação de FREQUENTAR 

CURSO DE TRÂNSITO E CIDADANIA PARA CONDUTORES INFRATORES, a 
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critério do Juízo das Execuções Penais.DECRETO, ainda, pelo mesmo 

período de 07 (SETE) MESES a proibição de se obter a permissão ou a 

habilitação para o condenado dirigir veículo automotor.CONDENO o 

acusado, também, ao pagamento das custas processuais, devendo o 

dinheiro dado como fiança (fl. 36 e 45) ser utilizado para a sua quitação, 

nos termos do art. 336 do Código de Processo Penal, desde que haja o 

trânsito em julgado da sentença condenatória.Com o trânsito em julgado, 

FORME-SE o executivo de pena, que deverá ser encaminhado à 2ª Vara 

Criminal da Capital.OFICIE-SE, finalmente, ao Juízo de seu domicílio eleitoral 

para os fins previstos no art. 15, inciso III, da Constituição Federal 

(suspensão dos direitos políticos), ao Conselho Nacional de Trânsito – 

CONTRAM, e ao órgão de Trânsito do Estado de Mato Grosso (suspensão 

ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo 

automotor).INTIMEM-SE, pessoalmente, o condenado, a Defensoria Pública 

e o Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 19 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 494263 Nr: 10635-61.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO JOSE DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCISCO JOSE DUARTE, Cpf: 

65026900178, Rg: 0088005-0, Filiação: Aprigio Jose Duarte e Ana de 

Arruda Duarte, data de nascimento: 18/02/1962, brasileiro(a), natural de 

Várze Grande-MT, casado(a), mecânico, Telefone 3682.8212. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: Assim agindo, FRANCISCO JOSÉ DUARTE praticou 

crime previsto no artigo 303, parágrafo único, ( com a causa de aumento 

de pena do I e III, §1°, do art.302) c/c art. 306, I, todos do Código Trânsito 

Brasileiro, requerendo seja contra ele, instaurado o devido processo 

penal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do Código de Processo 

Penal, citando-se o denunciado para apresentação de resposta escrita e 

demais termos do processo.

Despacho: Considerando que a inicial narra com perfeição a existência, 

em tese, de crime e aponta indícios suficientes da autoria, RECEBO a 

denúncia nos termos em que fora proposta em Juízo.CITE-SE e INTIME-SE 

o réu para apresentar resposta à acusação em 10 (dez) dias, nos termos 

do art. 396, Código de Processo Penal, ficando, desde já, AUTORIZADA a 

expedição de carta precatória, caso necessário.Conste no mandado que o 

denunciado deverá fazê-lo através de Advogado, ou declarar, caso não 

tenha condições de constituir um profissional, o desejo de ser patrocinado 

por Defensor Dativo nomeado por este Juízo, o que deverá ser certificado 

pelo Sr. Oficial de Justiça que proceder à sua citação e intimação.Em 

sendo a resposta negativa ou passado o prazo estabelecido na Lei, desde 

já nomeio o Defensor Público atuante nesta Vara para patrocinar sua 

defesa atendendo os fins do art. 396-A, do Código de Processo 

Penal.INDEFIRO os requerimentos formulados com a denúncia (fl. 07/08), 

porque não restou comprovada a impossibilidade do órgão acusador obter 

as informações, nos termos do art. 1.373, inciso II, da CNGC – Foro 

Judicial.Oferecida a resposta à acusação do réu, façam os autos 

conclusos.CUMPRA-SE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hasnna Rodrigues 

Miranda, digitei.

Várzea Grande, 19 de julho de 2018

Nerly Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra a 

Mulher

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523030 Nr: 26187-66.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PDGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): PAMELA DAIRY GOMES DE OLIVEIRA, 

Rg: 25145002, Filiação: Evanir Gomes de Oliveira, brasileiro(a), solteiro(a), 

do lar. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DA REQUERENTE acima qualificada, 

para tomar conhecimento da decisão em anexo/abaixo transcrita que 

deferiu as medidas protetivas pleiteadas, alertando que em caso de 

descumprimento de alguma das medidas, o fato deverá ser comunicado a 

este juízo para que sejam tomadas as providências cabíveis. INTIMÁ-LA 

também para que, no caso de não possuir advogado constituído, 

compareça à Defensoria Pública, localizada na rua Governador Corrêa n° 

155, Centro Sul, Jd. Aeroporto- VG/MT(Fone: 3682-03-77/3682-03-86.), 

munida de todos os documentos de que dispuser para a comprovações de 

suas alegações e pedidos.

Despacho/Decisão: Processo Código 523030PLANTÃO JUDICIÁRIORecebi 

hoje às 14h30min.VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por PAMELA DAIRY GOMES DE OLIVEIRA, 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 pelo cometimento, em tese do crime tipificado no art. 

140 do Código Penal, por parte do requerido LEANDRO ALISSON DA 

SILVA OLIVEIRA, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006.Embora não deseje representar criminalmente contra o 

agressor, a vítima sofreu agressão psicológica e sente-se ameaçada pelo 

Requerido.Ressalto que o Enunciado 37 do FONAVID, que revogou o 

Enunciado 5, dispõe que a concessão de Medida Protetiva de urgência 

não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito 

penal.Assim, restando configurada a necessidade da medida cautelar de 

urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os 

pedidos da ofendida, determinando:AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO 

LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 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, 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 Código de Processo Civil, por aplicação supletiva (art. 13, Lei 

nº 11.340/06).Comunique-se ao douto Ministério Público (art. 19, § 1º, da 
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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, servindo este documento como próprio 

ofício a ser encaminhado.Proceda-se a devida inclusão de dados, para 

fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06.Tendo em vista 

que a urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos 

mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista.Outrossim, determino, 

também, que a Senhora Gestora 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 e a Defensoria 

Pública.Cumpra-se.Trasladem-se as principais peças destes autos para o 

respectivo Inquérito Policial/Ação Penal. Após arquivem-se.Várzea 

Grande-MT, 27 de dezembro de 2017,às 15h35min.Eduardo Calmon de 

Almeida CézarJuiz de Direito em regime de plantão (ENUNCIADO 

43,FONAVID IX-Natal. )

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, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 24 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 523030 Nr: 26187-66.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: PDGDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LADSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LEANDRO ALISSON DA SILVA 

OLIVEIRA, Filiação: Cleide da Silva e Gonçalo Dalvo de Oliveira, 

brasileiro(a), convivente, engenheiro hidraulico. atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: PROCEDER A INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, acima qualificado, 

para cumprimento das medidas protetivas deferidas, de acordo com a 

decisão em anexo/abaixo transcrita. ADVERTÊNCIA: O não cumprimento 

de qualquer das restrições que lhe foram impostas poderá acarretar na 

decretação de sua prisão preventiva conforme faculta ao art. 20 da Lei 

11.340/06.

Despacho/Decisão: Processo Código 523030PLANTÃO JUDICIÁRIORecebi 

hoje às 14h30min.VISTOS.Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, 

requerido por PAMELA DAIRY GOMES DE OLIVEIRA, 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 pelo cometimento, em tese do crime tipificado no art. 

140 do Código Penal, por parte do requerido LEANDRO ALISSON DA 

SILVA OLIVEIRA, pleiteando as Medidas Protetivas nos termos da Lei nº 

11.340/2006.Embora não deseje representar criminalmente contra o 

agressor, a vítima sofreu agressão psicológica e sente-se ameaçada pelo 

Requerido.Ressalto que o Enunciado 37 do FONAVID, que revogou o 

Enunciado 5, dispõe que a concessão de Medida Protetiva de urgência 

não está condicionada à existência de fato que configure, em tese, ilícito 

penal.Assim, restando configurada a necessidade da medida cautelar de 

urgência requerida pela ofendida, conheço do expediente e DEFIRO os 

pedidos da ofendida, determinando:AFASTAMENTO DO AGRESSOR DO 

LAR, DOMICÍLIO OU LOCAL CONVIVÊNCIA (art. 22, II, da Lei 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, 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 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, servindo este documento como próprio 

ofício a ser encaminhado.Proceda-se a devida inclusão de dados, para 

fins estatísticos, nos termos do art. 38 da Lei 11.340/06.Tendo em vista 

que a urgência da medida, DETERMINO que os cumprimentos dos 

mandados sejam realizados pelo Oficial Plantonista.Outrossim, determino, 

também, que a Senhora Gestora 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 e a Defensoria 

Pública.Cumpra-se.Trasladem-se as principais peças destes autos para o 

respectivo Inquérito Policial/Ação Penal. Após arquivem-se.Várzea 

Grande-MT, 27 de dezembro de 2017,às 15h35min.Eduardo Calmon de 

Almeida CézarJuiz de Direito em regime de plantão (ENUNCIADO 

43,FONAVID IX-Natal. )

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, Thaisa Marques da 

Costa, digitei.

Várzea Grande, 24 de julho de 2018

Thais Keila Fernandes de Freitas Justino Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 484227 Nr: 4517-69.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREYDSON MARCELO ASSUNÇÃO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950, JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - 

OAB:14.877

 Intimação para o patrono (a) do réu, para que informe os endereços das 

testemunhas, vez que os endereços arrolados as fls. 155 estão 

incompletos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 465477 Nr: 19063-66.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BENEDITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/MT

 Processo Código: 465477

Acusado: JOÃO BENEDITO DA SILVA
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 Vistos etc.

Trata-se de novo pedido de revogação do decreto de prisão preventiva, 

formulado pela defesa do acusado JOÃO BENEDITO DA SILVA às fls. 

96/102 e doc. fl. 103, sob a alegação de que não estão mais presentes os 

motivos ensejadores do decreto de prisão preventiva de fls. 72/73, 

oportunidade em que juntou a declaração da vítima manifestando o desejo 

de renunciar às medidas protetivas anteriormente deferidas (fl.103).

Instada a se manifestar, a digna representante do Ministério Público 

pugnou às fls. 104/108 pelo indeferimento do pedido de revogação da 

Prisão Preventiva, uma vez que não há novos fatos que permitam a 

mudança da decisão que decretou a Prisão Preventiva do acusado.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

DA REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS.

As medidas protetivas deferidas nos autos código 462648 foram 

transladadas para a presente ação penal, conforme certidão de fl. 44.

A requerente manifestou expressamente que não mais deseja as medidas 

protetivas à fl. 103.

Verifico que o MPE tomou ciência e deixou de se manifestar acerca do 

pedido.

Pelo exposto, REVOGO as medidas protetivas deferidas nos autos código 

462648 e EXTINGO o processo sem resolução do mérito, com esteio no 

art. 485, VIII do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se.

Após, as baixas e anotações necessárias, arquivem-se.

Encaminhe-se cópia desta sentença à Delegacia Especializada.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

Analisando detidamente os autos, verifico que JOÃO BENEDITO DA SILVA 

teve a sua PRISÃO PREVENTIVA decretada em razão de ter restado 

evidenciado a presença dos indícios de autoria e materialidade (fumus 

comissi delicti) do delito tipificado na denúncia, bem como destacou-se a 

necessidade da segregação cautelar do acusado para garantia da ordem 

pública, bem como para assegurar a segurança física e emocional da 

vítima (fls. 96/102).

No que tange ao argumento da defesa de que não se encontram mais 

presentes os motivos que decretaram a prisão preventiva, bem como de 

que o acusado é primário, possuir endereço fixo, trabalho lícito e de que a 

vítima não necessita mais das medidas protetivas, tais argumentos por si 

só não tem o condão de elidir o decreto de Prisão Preventiva, uma vez que 

o acusado se encontra foragido desde o dia 09 de março de 2018.

Verifico que o acusado possui um comportamento agressivo, onde tentou 

ceifar a vida de sua ex companheira, não consumindo por circunstancias 

alheias a sua vontade, além do mais, além do mais, o acusado encontra-se 

foragido, sendo assim necessário o cumprimento do mandado de prisão 

preventiva decretado, a fim de assegurar a aplicação da lei penal e para a 

conveniência da instrução criminal.

Por fim, conforme muito bem salientado pelo Ministério Público, a Defesa do 

acusado não trouxe aos autos qualquer ocorrência de modificação fática 

ou jurídica capaz de afastar os fundamentos da Prisão Preventiva de fls. 

72/73.

 Nesse sentido:

 HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO TENTADO – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 

PRATICADA CONTRA EX-COMPANHEIRA – PRISÃO EM FLAGRANTE 

CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 

LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE 

FUNDAMENTADA EM ELEMENTOS CONSISTENTES – GRAVIDADE 

CONCRETA DO CRIME – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GARANTIA DA 

ORDEM PÚBLICA E INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DA VÍTIMA – 

INVIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS 

NO ART. 319 DO CPP – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – FATOR 

INSUFICIENTE PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE – 

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA. A 

gravidade concreta do delito, em tese cometido pelo paciente, evidenciada 

pelas circunstâncias em que ocorreram os fatos, justificam a manutenção 

do decreto prisional para fins de garantia da ordem pública, dada a 

necessidade de resguardar-se a integridade física e psíquica da vítima. 

Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando as 

circunstâncias do caso demonstram serem estas insuficientes para 

acautelar a ordem pública. As condições pessoais favoráveis não 

constituem óbice à segregação cautelar quando estão presentes os 

pressupostos legais da custódia preventiva, como é o caso dos autos. 

(HC 756/2014, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, 

Julgado em 05/02/2014, Publicado no DJE 10/02/2014.).

Ante a gravidade do delito praticado pelo acusado e pelo fato de se 

encontrar foragido, afasto a possibilidade de aplicação de medidas 

cautelares diversas da prisão, já que não terão efeitos práticos.

Por fim, constato que o pleito formulado pela defesa do acusado não 

trouxe aos autos novos fundamentos que permitam a reanálise da 

decisão, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal.

 Diante de tais fatos, verifico que ainda se encontram presentes os 

requisitos e fundamentos para a manutenção do decreto preventivo João 

Benedito da Silva, uma vez que, apesar dos argumentos lançados pela 

defesa, a custódia cautelar do acusado, se encontra fundamentada nos 

pressupostos legais.

Destarte, pelos motivos explicitados, considerando que não houve 

qualquer alteração fática, e em consonância com o parecer Ministerial de 

fls. 104/108, INDEFIRO o pleito de fls. 96/102 e MANTENHO o decreto de 

prisão preventiva de JOÃO BENEDITO DA SILVA.

DETERMINO o cumprimento da Prisão Preventiva anteriormente 

determinada por este Juízo.

INTIMEM-SE.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE.

Várzea Grande, 02 de abril de 2018.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Eduardo Calmon de A. Cezar

 Cod. Proc.: 508814 Nr: 18393-91.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORACIL JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON PACHECO DE REZENDE 

- OAB:3244/MT

 VISTOS ETC

O Réu apresentou Defesa Preliminar. Não ocorrendo nenhuma das 

hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, designo 

para _____ de ______ de 2018, às ____h:____min, a audiência de 

instrução e julgamento para oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas pela acusação e pela 

defesa do réu.

 Intimem-se o réu para o interrogatório.

Requisitem-se os Policiais Militares, se houver.

Intimem-se o advogado constiuído do réu.

Ciência ao MP e à Defensoria Pública (vítima).

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 484227 Nr: 4517-69.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREYDSON MARCELO ASSUNÇÃO TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:6950, JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - 

OAB:14.877

 Designada para 09 de agosto de 2018, às 15h:30min, a audiência de 

instrução e julgamento para oitiva das testemunhas e interrogatório do réu.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 494764 Nr: 10929-16.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL DUARTE COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINE GARCIA ROSA VIEIRA 

- OAB:11.359/MT

 Intimação para o patrono (a) do réu, para que informe o endereço das 

testemunhas arroladas as fls. 119, vez que os endereços estão 
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incompletos.

Varas Especiais da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos José Rondon Luz

 Cod. Proc.: 516353 Nr: 22461-84.2017.811.0002

 AÇÃO: Medidas de Proteção à Criança e Adolescente->Processo de 

Execução->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, YMDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THMR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN FRAGA DE CASTRO 

GOMES - OAB:20935-O, VINICIUS JOSÉ DE ARRUDA CASTRO JUNIOR - 

OAB:20937/O

 Vistos etc.

Acolho parcialmente a cota ministerial de fls. 142 para o fim de designar 

audiência de advertência para o dia 02/08/2018, às 15h, ocasião em que 

serão analisados os demais requerimentos ministeriais.

Notifiquem-se o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Advogado, os 

genitores e a avó paterna dos menores.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

Várzea Grande, 24 de julho de 2018.

Carlos José Rondon Luz

Juiz de Direito

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Jardim Glória

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 2337 Nr: 20-57.2003.811.0081

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA CONCEIÇÃO DE ARRUDA, PEDRO PASSOLLI, 

BENEDITO AMANCIO DE ARRUDA, MANOEL DE JESUS DE ALMEIDA, 

MARTILIANO LUIZ DE CAMPOS, MANOEL BASÍLIO DE ALMEIDA, 

FREDERICA MACIEL DE ALMEIDA LEITE, ANA MARIA DE ARRUDA, 

GONÇALINA EVA DE ALMEIDA E SILVA, NELSON FRANCISCO 

GONÇALVES, ALDENITO ALVES DOS SANTOS, GEREMIAS AVELINO DE 

ABREU, CARMINDO BENEDITO DA CONCEIÇÃO, FRANCISCO PEREIRA DE 

LOIOLA, DENI LAURO CONCEIÇÃO DE ARRUDA, ANGELO CONCEIÇÃO DE 

ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL RODRIGUES GIMENEZ, CLÉBER 

PEREIRA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15912, RAPHAEL FERNANDES FABRINI - 

OAB:6667/MT, WALTAIR PERES MARTINS - OAB:10901OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA DE JESUS 

CARVALHO PIMENTEL - OAB:15912, CIVIS FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:2862-B/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CARLOS FREDERICK 

S. I. DE ALMEIDA, para devolução dos autos nº 20-57.2003.811.0081, 

Protocolo 2337, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004710-33.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA (EXECUTADO)

THALLES DANTAS ROMAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1004710-33.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: TERRA NOVA AGROINDUSTRIA LTDA, THALLES DANTAS 

ROMAO Vistos. 1. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, promovida 

por ITAU UNIBANCO S/A, em face de TERRA NOVA AGROINDUSTRIA 

LTDA e THALLES DANTAS ROMAO, partes devidamente qualificadas nos 

autos. 2. Analisando o feito, verifico que, apesar do exequente ter 

colacionado aos autos instrumento de substabelecimento e procuração, 

denoto que os mesmos encontram-se vencidos, conforme o prazo de 

validade descrito na procuração juntada. 3. Assim, concedo ao exequente 

o prazo de 15 (quinze) dias para que traga instrumento de procuração 

válido, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321, 

parágrafo único, CPC. 4. Às providências. ., (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005824-75.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE MT INTIMAÇÃO - 05 dias 

Várzea Grande- MT, 25 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 pagar a 

diligência do Oficial de Justiça no bairro Mapim em Várzea Grande na 

conta eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso no 

www.tjmt.jus.br, linck emissão de guias, diligências. ADVERTÊNCIAS: Sob 

pena de extinção nos termos do artigo 485, § 1º do Código de Processo 

Civil. ADELIA DE SOUZA GERMANO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 317035 Nr: 13397-89.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA LEASING S/A C.F. I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZIL GABRIEL TEIXEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GARCIA DA COSTA 

- OAB:13791, ANDERSON GARCIA DA COSTA - OAB:13.788/MT, 

BENEDITO ANTONIO BRUNO - OAB:7818

 Vistos.

1. Intimem-se o apelado para, querendo, apresentar suas contrarrazões 

ao recurso de apelação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 

1º).

 2. Havendo interposição de recurso adesivo, ao apelado para 

contrarrazoar no prazo de 15 (quinze) dias.

3. Certifique-se eventual transcurso de prazo para interposição de 

recurso da parte contrária.

4. Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º 

do CPC.

5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 290690 Nr: 10309-77.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHARLES DILL ME, CHARLES DILL, CRISTIANE TEIKO 

MAKYAMA DILL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO CERQUEIRA DE 

MORAES - OAB:12549, LEANDRO CERQUEIRA MORAIS - OAB:12549

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056/MT

 Vistos.

1. Considerando o teor da certidão retro, determino o cumprimento do item 

4 da decisão de fls. 188, remetendo-se os autos ao E. Tribunal de Justiça 

com as homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe o art. 1.010, § 

3º do CPC.

2. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 233743 Nr: 13768-92.2009.811.0002

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLINGTON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:OAB/ MT 4.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA MATO 

GROSSO - USAR ESTE - OAB:

 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que fora nomeado curador especial ao 

executado citado por edital.

 2. Assim, intimem-se o apelado, através da Defensoria Pública, para, 

querendo, apresentar suas contrarrazões ao recurso de apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 1º).

 3. Havendo interposição de recurso adesivo, ao apelado para 

contrarrazoar no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Certifique-se eventual transcurso de prazo para interposição de 

recurso da parte contrária.

5. Na sequência, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com 

as homenagens deste Juízo, nos termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º 

do CPC.

6. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 450682 Nr: 12217-33.2016.811.0002

 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: RT TRANSPORTES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BB LEASING S.A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a interposição de recurso de apelação, remetam-se os 

autos ao E. Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, nos 

termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º, do CPC.

2. Consigno que deixo de determinar a intimação do réu revel para 

apresentar contrarrazões, por força do disposto no art. 346, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, visto que poderá ingressar nos autos 

a qualquer tempo, recebendo o feito no estado em que se encontra.

3. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 335604 Nr: 4072-56.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JESUS REINALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos.

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por JESUS 

REINALDO DA SILVA, com efeito modificativo, ao argumento de que houve 

omissão deste juízo na sentença, vez que não teria seguido precedentes 

dos Tribunais Superiores e não afastou a incidência da capitalização dos 

juros.

É o sucinto relatório. Decido.

2. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

conheço dos mesmos.

3. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. 

Ocorre que a embargante pretende reexaminar a questão por meio de 

Recurso que não possui esta finalidade, de forma que, posicionando-se 

contrário ao PROVIMENTO JURISDICIONAL, deve buscar a sua 

modificação por recurso próprio e pelo duplo grau de jurisdição.

4. Posto isso, CONHEÇO do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mas NEGO-LHE provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus 

termos.

 5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 335607 Nr: 4074-26.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENIVAL DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661/O

 Vistos.

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por GENIVAL DE 

ALMEIDA, com efeito modificativo, ao argumento de que houve omissão 

deste juízo na sentença, vez que não teria seguido precedentes dos 

Tribunais Superiores e não afastou a incidência da capitalização dos 

juros.

É o sucinto relatório. Decido.

2. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

conheço dos mesmos.

3. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. 

Ocorre que a embargante pretende reexaminar a questão por meio de 

Recurso que não possui esta finalidade, de forma que, posicionando-se 

contrário ao PROVIMENTO JURISDICIONAL, deve buscar a sua 

modificação por recurso próprio e pelo duplo grau de jurisdição.

4. Posto isso, CONHEÇO do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mas NEGO-LHE provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus 

termos.

 5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 230651 Nr: 10823-35.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON ANTONIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁTIMA JUSSARA RODRIGUES - 

OAB:6090/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 7. Sobre a alegação da impugnada de que não houve nenhuma intimação 

direcionada ao requerido dentro da validade da procuração do autor, 
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tenho que tal alegação não merece prosperar, haja vista que, o patrono da 

parte, ainda que com a procuração vencida, responde pelos atos 

processuais até deliberação em contrário, até por se tratar de vicio 

sanável.8. Desta feita, reconheço a nulidade da intimação de todos os 

atos processuais posteriores às fls. 158 e, nesta oportunidade, concedo o 

prazo de 10 dias para que o requerido se manifeste sobre os cálculos 

apresentados em fls. 155/1559 e 164/169, para os fins de direito.9. 

Retifique-se o nome do requerido para BANCO BRADESCO S.A., bem 

como retifique os patronos na autuação e registro do feito.10. Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 343558 Nr: 10719-67.2014.811.0002

 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: ROBSON BARRETO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT

 Vistos.

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ROBSON 

BARRETO DA SILVA, com efeito modificativo, ao argumento de que houve 

omissão deste juízo na sentença, vez que não teria seguido precedentes 

dos Tribunais Superiores e não afastou a incidência da capitalização dos 

juros.

É o sucinto relatório. Decido.

2. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

conheço dos mesmos.

3. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. 

Ocorre que a embargante pretende reexaminar a questão por meio de 

Recurso que não possui esta finalidade, de forma que, posicionando-se 

contrário ao PROVIMENTO JURISDICIONAL, deve buscar a sua 

modificação por recurso próprio e pelo duplo grau de jurisdição.

4. Posto isso, CONHEÇO do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mas NEGO-LHE provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus 

termos.

 5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339881 Nr: 7864-18.2014.811.0002

 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: MELQUESEDEQUE PEREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16501B

 Vistos.

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por 

MELQUESEDEQUE PEREIRA LEITE, com efeito modificativo, ao argumento 

de que houve omissão deste juízo na sentença, vez que não teria seguido 

precedentes dos Tribunais Superiores e não afastou a incidência da 

capitalização dos juros.

É o sucinto relatório. Decido.

2. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

conheço dos mesmos.

3. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. 

Ocorre que a embargante pretende reexaminar a questão por meio de 

Recurso que não possui esta finalidade, de forma que, posicionando-se 

contrário ao PROVIMENTO JURISDICIONAL, deve buscar a sua 

modificação por recurso próprio e pelo duplo grau de jurisdição.

4. Posto isso, CONHEÇO do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mas NEGO-LHE provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus 

termos.

 5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339943 Nr: 7916-14.2014.811.0002

 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: JOSE DOMINGOS COSTA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Galera Mari - 

OAB:3.056 OAB/MT

 Vistos.

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por JOSÉ 

DOMINGOS COSTA SILVA, com efeito modificativo, ao argumento de que 

houve omissão deste juízo na sentença, vez que não teria seguido 

precedentes dos Tribunais Superiores e não afastou a incidência da 

capitalização dos juros.

É o sucinto relatório. Decido.

2. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

conheço dos mesmos.

3. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. 

Ocorre que a embargante pretende reexaminar a questão por meio de 

Recurso que não possui esta finalidade, de forma que, posicionando-se 

contrário ao PROVIMENTO JURISDICIONAL, deve buscar a sua 

modificação por recurso próprio e pelo duplo grau de jurisdição.

4. Posto isso, CONHEÇO do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mas NEGO-LHE provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus 

termos.

 5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 341357 Nr: 8985-81.2014.811.0002

 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: EVANDRO CARLOS DARTORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por EVANDRO 

CARLOS DARTORA, com efeito modificativo, ao argumento de que houve 

omissão deste juízo na sentença, vez que não teria seguido precedentes 

dos Tribunais Superiores e não afastou a incidência da capitalização dos 

juros.

É o sucinto relatório. Decido.

2. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

conheço dos mesmos.

3. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. 

Ocorre que a embargante pretende reexaminar a questão por meio de 

Recurso que não possui esta finalidade, de forma que, posicionando-se 

contrário ao PROVIMENTO JURISDICIONAL, deve buscar a sua 

modificação por recurso próprio e pelo duplo grau de jurisdição.

4. Posto isso, CONHEÇO do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mas NEGO-LHE provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus 

termos.

 5. Por derradeiro, determino o desentranhamento das fls. 159/161, 

considerando que foram acostadas aos autos em duplicidade, conforme 

Embargos de Declaração de fls. 156/158.

6. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 334505 Nr: 3042-83.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: OTAVIO BOMDESPACHO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661/O

 Vistos.

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por OTAVIO 

BOMDESPACHO DA SILVA, com efeito modificativo, ao argumento de que 

houve omissão deste juízo na sentença, vez que não teria seguido 

precedentes dos Tribunais Superiores e não afastou a incidência da 

capitalização dos juros.

É o sucinto relatório. Decido.

2. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

conheço dos mesmos.

3. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. 

Ocorre que a embargante pretende reexaminar a questão por meio de 

Recurso que não possui esta finalidade, de forma que, posicionando-se 

contrário ao PROVIMENTO JURISDICIONAL, deve buscar a sua 

modificação por recurso próprio e pelo duplo grau de jurisdição.

4. Posto isso, CONHEÇO do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mas NEGO-LHE provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus 

termos.

 5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339445 Nr: 7498-76.2014.811.0002

 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: APARECIDA CORRÊA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 Vistos.

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por APARECIDA 

CORRÊA DE MORAES, com efeito modificativo, ao argumento de que 

houve omissão deste juízo na sentença, vez que não teria seguido 

precedentes dos Tribunais Superiores e não afastou a incidência da 

capitalização dos juros.

É o sucinto relatório. Decido.

2. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

conheço dos mesmos.

3. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. 

Ocorre que a embargante pretende reexaminar a questão por meio de 

Recurso que não possui esta finalidade, de forma que, posicionando-se 

contrário ao PROVIMENTO JURISDICIONAL, deve buscar a sua 

modificação por recurso próprio e pelo duplo grau de jurisdição.

4. Posto isso, CONHEÇO do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mas NEGO-LHE provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus 

termos.

 5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 417666 Nr: 20842-90.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: B.V FINANCEIRA S/A C.F.I

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROLDAO DIEGO SACOMANI ARALDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a citação se trata de ato personalíssimo, nos termos 

do art. 242, do Código de Processo Civil, a carta de citação assinada por 

terceiro estranho à lide não possui validade.

2. Deste modo, concedo ao autor o prazo de 5 dias para que pugne pelo 

que entender necessário para a efetiva citação do requerido.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para que em prazo igual dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 438713 Nr: 6106-33.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MOREIRA DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a citação se trata de ato personalíssimo, nos termos 

do art. 242, do Código de Processo Civil, a carta de citação assinada por 

terceiro estranho à lide não possui validade.

2. Deste modo, concedo ao autor o prazo de 5 dias para que pugne pelo 

que entender necessário para a efetiva citação do requerido.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para que em prazo igual dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 448639 Nr: 11227-42.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI IVO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DA COSTA MARQUES - 

OAB:17.154/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a citação se trata de ato personalíssimo, nos termos 

do art. 242, do Código de Processo Civil, a carta de citação assinada por 

terceiro estranho à lide não possui validade.

2. Deste modo, concedo ao autor o prazo de 5 dias para que pugne pelo 

que entender necessário para a efetiva citação do requerido.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para que em prazo igual dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 282506 Nr: 1322-52.2012.811.0002

 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 PANAMERICANO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZAN CARLOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20.732-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a inércia do patrono do autor, intime-se o autor 

pessoalmente para que no prazo de 5 dias informe se restituiu o bem 

objeto da ação ao requerido.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 396411 Nr: 9443-64.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEZZALIRA E FIGUEIREDO LTDA ME, FABIO 

ALEX TAQUES FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445, 

MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7348, MARCELO PEREIRA DE LUCENA - OAB:16528, 

NAIARA EDUARDA BRITO SALA - OAB:OAB-MT 19200

 Vistos. 1. Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por FÁBIO ALEX 

TAQUES FIGUEIREDO, alegando omissão na decisão de fls. 143, na 

medida em que não teria apreciado o pedido de fls. 137/140 acerca do 

pagamento de algumas parcelas. (...) 7. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, ACOLHO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO opostos em face da decisão de fls. 143 para sanar a 

omissão existente e, passo à análise do requerimento formulado pelo 

executado. 8. Pois bem, em respeito ao Principio do Contraditório, concedo 

ao exequente o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste acerca do 

pedido do requerido em fls. 137/138 (e documentos às fls. 139/140). 9. 

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos para 

deliberações pertinentes. 10. No mais, tendo em vista que as consultas 

realizadas através dos sistemas RENAJUD e INFOJUD restaram 

infrutíferas (fls. 144/146), verifico que não houve prejuízo ao executado. 

11. Desta forma, permanece a decisão tal como lançada. 12. Não 

obstante, verifico equívoco no pleito de fls. 147, uma vez que não fora 

realizada busca de endereço do executado pelo sistema INFOJUD. 13. 

Ante o exposto e, considerando que não foram que não foram localizados 

veículos de propriedade dos executados através do sistema RENAJUD 

(extratos de fls. 144/145), indefiro desde já o pleito de fls. 147. 14. Às 

providências. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 309418 Nr: 5427-38.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAÍDE MANOEL DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:16160/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a extinção/arquivamento do processo por desidia do 

autor acaretaria em prejuizo, vez que possuem valores bloqueados nos 

autos, concedo o derradeiro prazo de 5 dias, para que pugne pelo que 

entender necessário visando a intimação do devedor acerca da 

indisponibilidade financeira levada a efeito.

2. Após, conclusos.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 302709 Nr: 23564-05.2012.811.0002

 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 PSA FINANCE BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES DO ESPÍRITO SANTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECÍLIA COSTA DO AMARAL 

ALMEIDA - OAB:, PAULO EDUARDO MELILLO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE PAULA DE 

PINHO - OAB:MT 13.782-B

 Vistos.

1. Considerando que da data do pedido de desarquivamento de fl. 143, 

decorreu ao menos 9 (nove) sem que o autor tenha realizado qualquer 

pedido nos autos, o arquivamento é a medida a ser tomada.

2. Remetam-se os autos ao arquivo, procedendo-se às baixas e 

anotações de praxe.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 339194 Nr: 7294-32.2014.811.0002

 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: EUSEBIO LEITE RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071-A -MT

 Vistos.

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por EUSEBIO 

LEITE RIBEIRO, com efeito modificativo, ao argumento de que houve 

omissão deste juízo na sentença, vez que não teria seguido precedentes 

dos Tribunais Superiores e não afastou a incidência da capitalização dos 

juros.

É o sucinto relatório. Decido.

2. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

conheço dos mesmos.

3. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. 

Ocorre que a embargante pretende reexaminar a questão por meio de 

Recurso que não possui esta finalidade, de forma que, posicionando-se 

contrário ao PROVIMENTO JURISDICIONAL, deve buscar a sua 

modificação por recurso próprio e pelo duplo grau de jurisdição.

4. Posto isso, CONHEÇO do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mas NEGO-LHE provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus 

termos.

 5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 345187 Nr: 12035-18.2014.811.0002

 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: MANOEL PEDRO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661

 Vistos.

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por MANOEL 

PEDRO FERREIRA, com efeito modificativo, ao argumento de que houve 

omissão deste juízo na sentença, vez que não afastou a incidência da 

capitalização dos juros.

É o sucinto relatório. Decido.

2. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

conheço dos mesmos.

3. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. 

Ocorre que a embargante pretende reexaminar a questão por meio de 

Recurso que não possui esta finalidade, de forma que, posicionando-se 

contrário ao PROVIMENTO JURISDICIONAL, deve buscar a sua 

modificação por recurso próprio e pelo duplo grau de jurisdição.

4. Posto isso, CONHEÇO do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mas NEGO-LHE provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus 

termos.

 5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 334757 Nr: 3548-59.2014.811.0002

 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: ANDERSON SILVA BLANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ROBERTO DE ALMEIDA 

TAVARES - OAB:147386-SP, RAFAEL ANTONIO DA SILVA - 

OAB:SP/244223
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 Vistos.

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ANDERSON 

SILVA BLANCO, com efeito modificativo, ao argumento de que houve 

omissão deste juízo na sentença, vez que não teria seguido precedentes 

dos Tribunais Superiores e não afastou a incidência da capitalização dos 

juros.

É o sucinto relatório. Decido.

2. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

conheço dos mesmos.

3. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. 

Ocorre que a embargante pretende reexaminar a questão por meio de 

Recurso que não possui esta finalidade, de forma que, posicionando-se 

contrário ao PROVIMENTO JURISDICIONAL, deve buscar a sua 

modificação por recurso próprio e pelo duplo grau de jurisdição.

4. Posto isso, CONHEÇO do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mas NEGO-LHE provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus 

termos.

 5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 16346 Nr: 833-74.1996.811.0002

 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): NESELLO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

MADEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE CASTRILLO - 

OAB:3990/MT

 Vistos.

1. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

2. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de arquivamento.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266923 Nr: 8217-63.2011.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE REINALDO FERREIRA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a inércia do patrono, intime-se pessoalmente o autor 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção, nos termos do artigo 485, §1º do Código de Processo Civil.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 294134 Nr: 14208-83.2012.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZABETH FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S. A. CRED. FINAN.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:MT 8.920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:18.473-A, JOSÉ MARTINS - OAB:OAB/SP 84.314

 Vistos.

1. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por ELIZABETH 

FERREIRA DA SILVA, com efeito modificativo, ao argumento de que houve 

omissão deste juízo na sentença.

É o sucinto relatório. Decido.

2. Considerando que os embargos foram interpostos no prazo legal, 

conheço dos mesmos.

3. Contudo, no mérito entendo que a pretensão não pode prosperar. 

Ocorre que a embargante pretende reexaminar a questão por meio de 

Recurso que não possui esta finalidade, de forma que, posicionando-se 

contrário ao PROVIMENTO JURISDICIONAL, deve buscar a sua 

modificação por recurso próprio e pelo duplo grau de jurisdição.

4. Posto isso, CONHEÇO do RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, 

mas NEGO-LHE provimento, mantendo a r. sentença em todos os seus 

termos.

 5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 451357 Nr: 12480-65.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA MARIA VIEIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:16168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando o pedido de desistência da ação, com fulcro no art. 485, 

inciso VIII do CPC (fls. 40), verifico que resta prejudicada a análise dos 

Embargos de Declaração às fls. 36/38.

2. Ademais, tendo em vista que o presente feito foi extinto, sem resolução 

do mérito, nos termos do art. 485, inciso III do CPC, (sentença prolatada às 

fls. 35), deixo de acolher o pedido formulado pelo autor às fls. 40.

3. Outrossim, consigno que não houve bloqueio do veículo realizado nos 

presentes autos.

4. Cumpra-se integralmente a sentença de fls. 35.

5. Às providências.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 70974 Nr: 5060-29.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BELLA MASSAS E CONGELADOS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Com relação ao pedido retro, o art. 854, do CPC, viabiliza a 

indisponibilidade nos ativos financeiros da parte devedora, em aplicação à 

gradação prevista no art. 835, I, do mesmo código, que estabelece o 

dinheiro como preferência na ordem dos bens a serem penhorados.

2. Diante disso, defiro o pedido de indisponibilidade nos ativos financeiros 

do executado, via BACENJUD, nos termos do art. 854 do Código de 

Processo Civil, conforme extrato da operação que ora se junta.

3. Contudo, a par das informações prestadas pela instituição financeira, 

verificou-se a inexistência de valores nos ativos financeiros do(a) 

devedor(a), conforme extrato em anexo.

4. Assim, manifeste o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, requerendo 

o que entender necessário, e, em caso de inércia, intimem-se 

pessoalmente o exequente a manifestar seu interesse no prosseguimento 

do feito, no prazo acima descrito, sob pena de extinção e arquivamento do 

feito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

5. Às providências.

.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 106482 Nr: 2635-24.2007.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ITAPEVA II DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO NAVARRO VIEIRA, Bernardete Silva 

Navarro, CLEBER JUPIRACI NAVARRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: reinaldo luiz tadeu rondins 

mandaliti - OAB:17.209-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FATIMA SUELY RAMALHO 

DOS S.CORBELINO - OAB:5037

 Vistos.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ITAPEVA VII 

MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS 

NÃO-PADRONIZADOS, alegando omissão na sentença de fls. 170, na 

medida em que, ao homologar a avença, julgou extinto o feito sem ter 

manifestado sobre o pedido de transferência dos valores ao embargante.

2. Recurso intentado no prazo legal, consoante se infere da certidão de fl. 

192.

 É o relatório.

DECIDO.

3. Conheço dos Embargos, na forma dos artigos 1.023 e seguintes do 

Código de Processo Civil, e acolho-os, visto que realmente existe omissão 

na sentença prolatada, senão vejamos:

4. O artigo 1.022, II, do CPC preconiza o seguinte:

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

[...]

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

5. Com efeito, a omissão que enseja no cabimento dos embargos se dá 

quando a decisão não aprecia ponto ou questão que deveria ser dirimida 

pelo Magistrado. Caso a omissão seja irrelevante, a decisão não merece 

ser completada.

6. In casu, as partes celebraram acordo, o qual foi devidamente 

homologado e o feito fora julgado extinto, sem, contudo, determinar o 

levantamento dos valores bloqueados nos autos em favor do exequente, 

conforme requerido às fls. 163/164 e 167/169.

7. Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.022, II, do Código de Processo 

Civil, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos em face da 

sentença de fls. 170, para sanar a omissão existente, que passará a 

constar o que segue:

 “DETERMINO a expedição de Alvará Judicial em favor do exequente com 

relação aos valores bloqueados nos autos através do sistema BACENJUD.

CIENTIFIQUE a parte interessada sobre a transferência dos valores para a 

conta de seu patrono, indicada às fls. 186, mediante qualquer meio de 

comunicação, certificando-se nos autos, conforme determina o artigo 450, 

§ 3º da CNGJ.”.

8. No mais, persiste a sentença tal como lançada.

9. Intimem-se.

.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 433425 Nr: 3067-28.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORE CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA PAULA PINHEIRO ROSA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:9948A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, por conseguinte, declaro 

rescindido o contrato, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a 

posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e 

apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos.19. Custas pagas na 

inicial. Em razão da sucumbência, condeno a requerida ao pagamento dos 

honorários advocatícios em 10 % sobre o valor da causa (CPC, art. 85), 

que ficará suspenso por ser beneficiário da justiça gratuita, nos termos do 

artigo 98, § 3º do CPC, benefício que ora defiro.20. Intime-se a Defensoria 

Pública da presente sentença.21. Decorrido o prazo recursal, certifique e 

arquive-se com as baixas necessárias.22. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 3750 Nr: 588-29.1997.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SISTEMA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAVRATI & LAVRATI LTDA, IVONEI ANTONIO 

LAVRATI, JOÃO VIANEI LAVRATI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA FLAVIA DE MATOS LIMA - 

OAB:, DANIEL DE AGUIAR ANICETO - OAB:AOB/SP232070, FLAVIA 

AMANDA BORTOLINI - OAB:, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - 

OAB:OAB/SP257.907, LARISSA DE FIGUEIREDO ROCHA E SILVA - 

OAB:15923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando a inércia do patrono do exequente e do próprio 

exequente, vez que presume-se válida a intimação enviada no endereço 

informado pela parte, o arquivamento do processo é a medida que se 

impõe.

2. Determino a remessa do processo ao arquivo, procedendo-se às 

baixas e anotações de praxe.

3. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 437745 Nr: 5530-40.2016.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSARARAS LTDA - EPP, MÁRCIO LUIZ 

APPOLARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - 

OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO A . RIBEIRO - OAB:MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Ciente do pedido do autor em fl. 83, todavia, da matricula trazida em fls. 

84/90, constato que o requerido não é proprietário do referido imóvel, vez 

que consta averbação de alienação fiduciária em razão da aquisição do 

referido imóvel.

2. Concedo o prazo de 05 (cinco) dias para o autor manifestar nos autos, 

requerendo o que entender necessário para o prosseguimento do feito.

3. Em caso de inércia, intime-se pessoalmente o autor para, no prazo de 

05 (cinco) dias, dar andamento útil ao feito, sob pena de extinção do feito, 

sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, § 1º do CPC.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 313920 Nr: 10145-78.2013.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOROCRED - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO LUIZ DA SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI INÁCIO PORTINHO DA 

SILVA - OAB:150793-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Expeça-se o mandado de busca e apreensão no endereço informado 

pelo autor em fl. 73.

2. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 435024 Nr: 4068-48.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON RIBEIRO DIAS

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1030326/7/2018 Página 480 de 487



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a citação se trata de ato personalíssimo, nos termos 

do art. 242, do Código de Processo Civil, a carta de citação assinada por 

terceiro estranho à lide não possui validade.

2. Deste modo, concedo ao autor o prazo de 5 dias para que pugne pelo 

que entender necessário para a efetiva citação do requerido.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para que em prazo igual dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 387230 Nr: 3456-47.2015.811.0002

 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): ADRIANO CARVALHO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GAZOLA VIERA 

MARQUES - OAB:76.696/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Considerando que a citação se trata de ato personalíssimo, nos termos 

do art. 242, do Código de Processo Civil, a carta de citação assinada por 

terceiro estranho à lide não possui validade.

2. Deste modo, concedo ao autor o prazo de 5 dias para que pugne pelo 

que entender necessário para a efetiva citação do requerido.

3. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o autor pessoalmente 

para que em prazo igual dê o regular prosseguimento ao feito, sob pena 

de extinção.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 394989 Nr: 8408-69.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI VIEIRA DE CHAVES ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:OAB/MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 334569 Nr: 3107-78.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMAR NUNES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT11877A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para informar o endereço para a 

realização da citação, bem como, efetuar o pagamento, referente às 

diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de 5(cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 318643 Nr: 15035-60.2013.811.0002

 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: DANILO BARBOSA DE SOUZA PAGIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. V. LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - 

OAB:15714 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - 

OAB:16807/A-MT

 48. Posto isso, e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido e extingo o processo COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e condeno o autor ao 

pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) 

sobre o valor da causa (CPC, art. 85, § 2º), ficando, sobretudo, inexigível 

a cobrança em razão da gratuidade processual deferida em seu favor, 

nos termos do art. 98, § 3º do CPC.49. Autorizo o levantamento dos 

valores depositados nos autos, em prol do requerido, após o trânsito em 

julgado da sentença, devendo a instituição financeira informar os dados 

para o respectivo levantamento. 50. Transitada em julgado, não havendo 

qualquer manifestação, ordeno sejam os autos remetidos ao ARQUIVO, 

com as baixas de estilo.51. P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 297315 Nr: 17736-28.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

ASSOCIADOS SUDOESTE DE MT - SICREDI SUD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVANI AMARAL MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 420808 Nr: 22423-43.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDOMIRO GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de 5 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 383997 Nr: 1415-10.2015.811.0002

 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: BANCO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORIENTE DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS E 

PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA, ANDREIA DOMINGAS FERREIRA, CHOITI 

IEDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumprindo o disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos intimando a parte requerente para efetuar o pagamento, referente 

às diligências a serem cumpridas pelo Sr.(a) Oficial de Justiça, retirando a 

guia de pagamento através do site www.tjmt.jus.br, link Emissão de Guia, 

Diligências, no prazo de 5(cinco) dias
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 391454 Nr: 6212-29.2015.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOCINEY GERCI SACALY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑEZ - OAB:22.131/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial da ação de 

Busca e Apreensão, com fundamento no artigo 487, I, c/c 344, todos do 

Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, § 1º do Decreto-lei nº 911/69, 

devidamente alterado pela Lei 10.931/04, confirmo a liminar concedida, 

consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e 

exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.10. 

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, 

além da verba honorária, que arbitro por apreciação equitativa em R$ 

1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º do CPC. 11. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias.12. P.I.C...

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 529188 Nr: 3906-82.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAMINADOS CARVIBON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/PR

 Vistos.

1. RECEBO os EMBARGOS à execução, posto que preenche os requisitos 

dos arts. 319 e 320 do Código de Processo Civil.

2. Ouça o exequente, no prazo de quinze (15) dias – (Art. 920, I, do CPC).

 3. Após, conclusos para os fins do artigo 920, II ou III do CPC (julgamento 

antecipado ou designação de audiência).

 4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 279189 Nr: 23030-95.2011.811.0002

 AÇÃO: Medida Cautelar (art. 796 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREUZA GONÇALVES, CANUTO LEME DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.819 PR, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/PR 

56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Intima-se a parte autora para retirar o presente protesto junto à secretaria 

do juízo, no prazo de 05 (cinco)dias, mediante certidão de recebimento 

nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 248904 Nr: 8470-85.2010.811.0002

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ARGEU PEREIRA PONTES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO LEASING S.A ARRE. 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOADAID 

BERTAZZO - OAB:8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/SP 

84206, THIAGO DE SIQUEIRA B. MACEDO - OAB:17528/MT

 Intime-se a instituição financeira para que no prazo de 20 dias proceda a 

liquidação de sentença/adequação do contrato nos moldes proferidos na 

sentença de fls.. 115/118, apresentando os devidos cálculos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 529188 Nr: 3906-82.2018.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAMINADOS CARVIBON LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO - 

OAB:3162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A/PR

 Com a devida habilitação do advogado da parte Embargada, BANCO DO 

BRASIL S/A, intima-se a parte Embargada, na pessoa de seu advogado, 

para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se nestesquanto aos 

presentes embargos à execução, conforme decisão, fls. 181, a seguir 

transcrito: "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.: 300094 Nr: 20734-66.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TANIA PRUDENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S.A CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA PEREIRA DA 

SILVA - OAB:138065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:MT/11877-A

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) EDUARDO GARCIA PEREIRA 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.: 429935 Nr: 761-86.2016.811.0002

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODO SHOP TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, RICARDO NEVES COSTA - OAB:120.394/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON KRENZLIN BOL - 

OAB:19.619, JAIR DEMÉTRIO - OAB:OAB/MT15.904

 INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) ANDERSON KLENZLIN 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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005073-20.2018.8.11.0002

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:

KAIQUE ROBERTO MAYER DE BARROS E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 
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1005073-20.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: KAIQUE ROBERTO MAYER DE BARROS E SILVA Vistos. .. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, em que a 

parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de 

alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para a 

concessão da liminar, por disposição legal, basta à comprovação da mora 

ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá do 

simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada 

por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a 

assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – 

(Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar do autor ter 

colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que esta se 

refere à parcela com vencimento em 01/04/18, que conforme a planilha de 

débito encontra-se paga, e a divida constante na inicial refere-se à 

parcela com vencimento em 01/05/18, não tendo sido, portanto, o devedor 

notificado da parcela vencida. 4. Nesse sentido: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. VEÍCULO OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA 

DOS PRESSUPOSTOS PARA A LIMINAR. PARCELAS OBJETO DA 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PAGAS. RECEBIMENTO DAS PARCELAS 

FORA DE ORDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da norma de 

regência, a instituição financeira 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. 2. Se a devedora 

foi notificada para o pagamento de prestações que posteriormente foram 

quitadas, estando em aberto parcelas que somente venceram após a 

notificação, não há como considerar válida a notificação que constituiu em 

mora o devedor, porquanto em relação às parcelas ali descritas, não 

subsiste mora. 3. A cobrança e recebimento de parcelas posteriores à 

constituição em mora por protesto extrajudicial evidencia desinteresse na 

rescisão do contrato, razão pela qual se mostra escorreita a decisão de 

indeferimento da liminar com base na ausência dos pressupostos legais 

da medida almejada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07094644520178070000 DF 0709464-45.2017.8.07.0000, Relator: 

LEILA ARLANCH, Data de Julgamento: 27/09/2017, 7ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 04/10/2017)”. 5. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, sane a 

irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob 

pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. 

Intime-se. 7. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001796-93.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411/A (ADVOGADO)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT0018216A-O 

(ADVOGADO)

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT0012410S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSMAR DA COSTA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDER DEUSDETH LUIZ HENRIQUE CHAVES FADINI OAB - 

MT0007645A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001796-93.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

OSMAR DA COSTA Vistos. 1. Ciente da manifestação do autor que 

aportou ao feito em ID. 13767694. 2. Pois bem, antes de adentrar a análise 

do mérito da presente demanda, determino para que a Secretaria deste 

Juízo certifique o eventual decurso de prazo para apresentação de 

contestação. 3. Após, conclusos para sentença. 4. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001454-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI KEMPFER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1001454-82.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: MARLI 

KEMPFER Vistos. 1. Considerando a prevenção ocorrida, o que torna este 

Juízo incompetente, conforme informação/solicitação que aportou ao feito 

em ID. 14325080, determino a remessa dos autos à Primeira Vara Bancária 

da Comarca de Cuiabá/MT. 2. Às providências. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008786-37.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LANNA PIRES MATTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 8 7 8 6 - 3 7 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LANNA PIRES 

MATTOS Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão em que 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA move em 

desfavor de LANNA PIRES MATTOS, com pedido liminar, tendo por objeto 

o bem descrito nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora para que 

emendasse da inicial, a fim de comprovar, efetivamente, a mora do 

devedor Id. 10971806. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário 

reaver o bem que se encontra na posse do devedor está diretamente 

ligado à caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, 

do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, para a 

constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do 

Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 5. . Dessa 

forma, fora oportunizado ao autor que sanasse a irregularidade apontada, 

ocasião em que, trouxe ao feito o Instrumento de Protesto de Id. 13615407, 

que fora realizado após a propositura da ação. 6. Todavia, não se admite 

que a notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma 

vez que estes são condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão. 7. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 
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CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Não comprovada a regular 

constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 10. Custas 

pagas na distribuição. 11. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 12. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003627-79.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 3 6 2 7 - 7 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: LUIZ ROBERTO 

MEDEIROS OLIVEIRA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão em que BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA move em desfavor de LUIZ ROBERTO MEDEIROS OLIVEIRA, com 

pedido liminar, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. Fora 

oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, a fim de 

comprovar, efetivamente, a mora do devedor, sob pena de indeferimento 

Id. 13654630, eis que a notificação colacionada aos autos fora 

encaminhada para endereço diverso do contrato Id. 13058148 e Id 

13058143. 3. Isso porque, o direito de o credor fiduciário reaver o bem que 

se encontra na posse do devedor está diretamente ligado à 

caracterização da mora do último, a teor do que dispõe o art. 3º, do 

Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, para a constituição 

em mora, deve ocorrer por carta registrada, por intermédio do Cartório de 

Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 5. Dessa forma, fora 

oportunizado ao autor que sanasse a irregularidade apontada, ocasião em 

que, trouxe ao feito a Notificação Extrajudicial de Id.13997452, que fora 

realizada após a propositura da ação. 6. Todavia, não se admite que a 

notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez 

que estes são condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão. 7. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Não comprovada a regular 

constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 10. Custas 

pagas na distribuição. 11. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 12. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007978-32.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EIZA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO OAB - MT21850/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE OAB - MG78069 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1007978-32.2017.8.11.0002 REQUERENTE: EIZA MARIA DE OLIVEIRA E 

SILVA REQUERIDO: BANCO BMG Vistos. 1. Trata-se de Ação Declaratória 

de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais e 

Antecipação de Tutela, promovida por ELZA MARIA DE OLIVEIRA E SILVA, 

em face de BANCO BMG S/A, partes devidamente qualificadas nos autos. 

2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Instada a se manifestar, a parte requerida concorda com a desistência. 3. 

Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 4. Custas pagas na distribuição. Condeno a autora ao 

pagamento de honorários advocatícios, estes, que fixo no importe de R$ 

2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no artigo 85, § 8ª, do Código de 

Processo Civil. 5. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os 

autos. 6. P. I. C. 7. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002275-57.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DELMA TRAJANO DALFFE DE ARAUJO (EXECUTADO)

ARCOMPECAS CUIABA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E COMERCIO DE 

PECAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

ROBERTO CARLOS DALFFE DE ARAUJO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002275-57.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: ARCOMPECAS CUIABA LOCACAO DE EQUIPAMENTOS E 

COMERCIO DE PECAS LTDA - EPP, DELMA TRAJANO DALFFE DE 

ARAUJO, ROBERTO CARLOS DALFFE DE ARAUJO Vistos. .. 1. Trata-se 

de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por ITAÚ UNIBANCO 

S/A, em desfavor de ARCOMPEÇAS CUIABÁ LOCAÇÃO DE 

EQUIPAMENTOS E COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA – EPP E OUTROS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 14024193, o 

exequente veio aos autos informar que realizou um acordo extrajudicial 

com os executados, pugnando sua homologação e consequente extinção 

do feito. 3. Denoto que a referida peça encontra-se assinada pelas partes. 

4. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos dos artigos 487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de 

Processo Civil. 5. Defiro o levantamento dos valores bloqueados nos 

autos, em favor do exequente, mediante alvará. 6. Custas pagas na 

distribuição, honorários conforme pactuado. 7. Após o transito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 8. P. I. C. 9. Às 

providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito
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Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005500-51.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANGELA THOMAZINI TEODORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 5 5 0 0 - 5 1 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: MARIANGELA 

THOMAZINI TEODORO Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido liminar, interposto por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, em desfavor de MARIANGELA 

THOMAZINI TEODORO, tendo por objeto o bem descrito nos autos. 2. 

Compulsando os autos, verifico que o autor enviou a notificação para o 

requerido em endereço diverso do contrato, ocasião em que, em razão da 

irregularidade, fora oportunizado ao autor a emenda da inicial, a fim de 

comprovar a mora do devedor. 3. Isso porque, o direito de o credor 

fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor está 

diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que 

dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, 

para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por 

intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 

5. No caso concreto, a notificação enviada pelo credor não foi recebida no 

endereço informado no contrato, e, intimado a emendar a inicial, o autor 

trouxe ao feito a Notificação Extrajudicial de Id. 12037708, contudo, 

realizada após a propositura da ação. 6. Todavia, não se admite que a 

notificação ou o protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez 

que estes são condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão. 7. Nesse sentido: “APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM MORA NÃO COMPROVADA - 

PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO - INVALIDADE - 

AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO DEVIDA. A 

constituição em mora do devedor é pressuposto de constituição e 

desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. Assim, para o 

ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha efetivamente 

comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, sendo descabida 

a realização de protesto somente após a ordem de emenda da inicial. 

EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- NOTIFICAÇÃO - 

INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO VIGENTE - 

APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A notificação do 

devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se declarar a nulidade 

dessa pactuação, ante a ausência de requisitos necessários à sua 

validade. Não há como acatar qualquer orientação quanto à matéria, se 

verificada a desconformidade destas com a legislação vigente, 

especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 103-A,170 e 192 

caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , Relator: Antônio 

Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Não comprovada a regular 

constituição em mora do devedor, é caso de extinção do feito, pois 

ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo do processo, na forma do art. 485, IV, do Código de 

Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro extinto o processo, sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. 10. Custas 

pagas na distribuição. 11. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 12. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1036764-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FABRICIO VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 3 6 7 6 4 - 6 6 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 4 1  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: FABRICIO 

VIEIRA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido 

liminar, proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA, em desfavor de FABRICIO VIEIRA, tendo por objeto o bem descrito 

nos autos. 2. Compulsando os autos, verifico que a Notificação 

Extrajudicial foi encaminhada para endereço diverso do contrato, ocasião 

em que, em razão da irregularidade, fora oportunizado ao autor a emenda 

da inicial, a fim de comprovar a mora do devedor. 3. Isso porque, o direito 

de o credor fiduciário reaver o bem que se encontra na posse do devedor 

está diretamente ligado à caracterização da mora do último, a teor do que 

dispõe o art. 3º, do Decreto-Lei nº 911 /69. 4. A notificação do devedor, 

para a constituição em mora, deve ocorrer por carta registrada, por 

intermédio do Cartório de Títulos ou Documentos, ou pelo protesto do título. 

5. No caso concreto, em emenda à inicial, o autor trouxe ao feito o 

protesto de Id. 13525616, contudo, realizado após a propositura da ação. 

6. Com efeito, não se admite que a notificação ou o protesto ocorram após 

o ajuizamento da ação, uma vez que estes são condição de 

procedibilidade da ação de busca e apreensão. 7. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - CONSTITUIÇÃO EM 

MORA NÃO COMPROVADA - PROTESTO POSTERIOR AO AJUIZAMENTO 

DA AÇÃO - INVALIDADE - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO DEVIDA. A constituição em mora do devedor é pressuposto 

de constituição e desenvolvimento válido da ação de busca e apreensão. 

Assim, para o ajuizamento da demanda é essencial que o credor tenha 

efetivamente comunicado o devedor inadimplente acerca de sua mora, 

sendo descabida a realização de protesto somente após a ordem de 

emenda da inicial. EMENTA: BUSCA E APREENSÃO - DEC. LEI 911/69- 

NOTIFICAÇÃO - INTIMAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE.- LEGISLAÇÃO 

VIGENTE - APLICAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - PRINCÍPIOS E 

GARANTIAS CONSTITUCIONAIS - CDC - OBSERVÂNCIA IMPERATIVA. A 

notificação do devedor fiduciário deve ser pessoal, sob pena de se 

declarar a nulidade dessa pactuação, ante a ausência de requisitos 

necessários à sua validade. Não há como acatar qualquer orientação 

quanto à matéria, se verificada a desconformidade destas com a 

legislação vigente, especialmente os artigos 4º e 5º da LINDB, 5º,XXXII, 

103-A,170 e 192 caput da CF/88. (TJ-MG - AC: 10231100100941001 MG , 

Relator: Antônio Bispo, Data de Julgamento: 22/01/2014, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/01/2014)”. 8. Não 

comprovada a regular constituição em mora do devedor, é caso de 

extinção do feito, pois ausentes os pressupostos de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo do processo, na forma do 

art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 9. Ante o exposto, declaro 

extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, 

do CPC. 10. Custas pagas na distribuição. 11. Observadas as 

formalidades legais, arquivem-se os autos. 12. P. I. C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004122-26.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO OAB - SP31618 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

A. M. C. D. A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1004122-26.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL 

S.A. REQUERIDO: ARTHUR MIGUEL CURVO DE ARAUJO Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO TOYOTA 

DO BRASIL S.A., em desfavor de ARTHUR MIGUEL CURVO DE ARAUJO, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 13389982, 

o autor veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que 
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a petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Recolham-se 

eventuais mandados expedidos. 6. Custas pagas na distribuição. 7. 

Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos. 8. P. I. C. ., 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004927-76.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA NUNES LUNGUINHO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 4 9 2 7 - 7 6 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ADRIANA 

NUNES LUNGUINHO DE ALMEIDA Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca 

e Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de ADRIANA NUNES LUNGUINHO DE 

ALMEIDA, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 

14074425, o autor veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. 

Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a 

desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, 

nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. 

Custas pagas na distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005192-78.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 5 1 9 2 - 7 8 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DIVINO 

FERREIRA DOS SANTOS Vistos. .. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA, em desfavor de DIVINO FERREIRA DOS SANTOS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. 2. Em petição de Id. 14224008, o 

autor veio aos autos requerendo a desistência da ação. 3. Verifico que a 

petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante do exposto, para 

os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, HOMOLOGO a desistência e, 

JULGO EXTINTO o presente feito sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. 5. Custas pagas na 

distribuição. 6. Observadas as formalidades legais, arquivem-se os autos 

com as baixas de estilo. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito
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ESTADO DE MATOO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE RONDONÓPOLIS 
 

EDITAL 16/2018-DF DE CONVOCAÇÃO DAS ENTIDADES 
Prazo de 30 dias 
   
O Doutor Francisco Rogério Barros - MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 
Comarca de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais 
consubstanciado na Resolução nº 154, de 13 de julho de 2012, do Conselho Nacional de 
Justiça e no Provimento nº.  05/2015, de 22 de janeiro de 2015, da Corregedoria-Geral 
de Justiça do Estado de Mato Grosso,  

 
RESOLVE: 

 
CONVOCAR as instituições públicas e/ ou privadas com a finalidade social, sediadas 
nesta Comarca para participarem do cadastro e habilitação, com a finalidade de obter 
recursos financeiros oriundos das prestações pecuniárias, das composições civis, das 
transações penais e suspensão condicional dos processos realizados nesta Comarca de 
Rondonópolis – MT.  
 
1 - Dos objetivos:  

 
a) Cumprir com a finalidade pública das Varas Especializadas da Fazenda Pública, Vara 
de Execuções Penais, da Infância e Juventude ou Juizado Criminal e Juizado Volante 
Ambiental, enquanto instância do Poder Judiciário quanto à destinação dos recursos 
oriundos das prestações pecuniárias das penas e medidas alternativas;  
b) Selecionar as entidades candidatas com objetivo de prestar apoio financeiro a elas 
para realizarem ações e serviços sociais de interesse público e que se adequem as 
exigências da Resolução n.º 154 do CNJ.  
c) Contribuir para o fortalecimento das entidades selecionadas enquanto espaço de 
promoção do desenvolvimento humano e comunitário.   

 
2 - Quem pode participar: 
 
Podem concorrer entidades jurídicas públicas ou privadas, sem fins lucrativos e 
regularmente constituídas, desde que: 
a) Possuam pelo menos 01 (um) ano de funcionamento;  
b) Possuam sede própria na Comarca;  
c) Desenvolvam ações continuadas de caráter social nas áreas da assistência social;  
d) Sejam entidades parceiras no recebimento/acolhimento e cumpridores de prestação 
de serviços à comunidade;  
e) Atuem diretamente no trabalho de caráter essencial à segurança pública, à educação e 
à saúde, desde que essas atendam às áreas vitais de relevante cunho social, a critério da 
unidade judiciária;  
f) Atuem diretamente no atendimento e/ou tratamento aos usuários de substâncias 
psicoativas;  
g) Apresentem Projetos compatíveis com os requisitos deste Edital.  

 
3 - Quem NÃO pode participar:  

Disponibilizado - 26/07/2018 Diario da Justiça Eletrônico - MT Ed. n.10303 Caderno de Anexos - 2 de 9



 
a) Empresas privadas com fins lucrativos;  
b) Entidades conveniadas com outras instâncias do Poder Judiciário;  
c) Instituições de Ensino da rede Pública ou Privada que promovam ensino superior, 
médio, fundamental e técnico, exceto as escolas de organizações filantrópicas;  
d) Fundações e Instituições empresariais;  
e) Organizações internacionais;  
f) Entidades que não possuem 01 ano de funcionamento;  
g) Entidades que não possuem sede própria na Comarca;  
h) Órgãos ou Fundações da administração direta do Governo Federal, Estadual, 
Municipal e do Poder Judiciário.  

 
4 - Prazo e local da inscrição: 
 
O Prazo para as instituições públicas e/ou privadas com finalidade social para cadastrar 
será de 30 (trinta) dias, a partir da publicação deste Edital no DJE, sendo que o 
cadastro poderá ser enviado por meio eletrônico no e-mail da Diretoria do Foro da 
Comarca de Rondonópolis - rondonopolis.diretoria@tjmt.jus.br ou entregue no 
protocolo geral do Fórum de Rondonópolis na Rua Rio Branco n. 2299, Jardim 
Guanabara. 

 
5 - Da documentação:  
 
As entidades deverão preencher o formulário Anexo I, com os documentos descritos no 
item 7.32.28 do Provimento n.º 05/2014-CGJ, quais sejam: 
a) Cópia legível do estatuto social ou contrato social atualizado e registrado em 
Cartório; 
b) Cópia do RG e do CPF dos integrantes do quadro de diretores, sócios ou 
administradores, ou cópia do ato que designou a autoridade pública solicitante; 
c) Número do CNPJ da entidade; 
d) Os comprovantes de regularidade fiscal das Fazendas Públicas nas esferas federal, 
estadual e municipal.  
 
6 - Da Seleção e divulgação do resultado:  

 
a) Todos os cadastros serão analisados por este Juízo, conjuntamente com a equipe da 
Diretoria do Foro e a Comissão para Cadastramento das Entidades, criada através da 
Portaria n.º 98/2015-DF.  
b) Após todo o procedimento (visita à entidade com a confecção do Relatório de visita 
constante no Anexo II e vista dos autos ao Ministério Público), será publicada a relação 
das entidades que tiveram os cadastros aprovados.  

 
7 - Da Apresentação do Projeto.  
 
a) O Projeto deverá ser apresentado, em (2) duas vias, no prazo de 10 (dez) dias, no 
modelo previsto no Anexo III, contado do prazo da publicação das listas das entidades 
que estão com os cadastros regulares;  
b) O projeto a ser apresentado pela entidade que pretende obter os recursos deverá 
seguir o Modelo Orientado para Projetos Sociais, que integra o Anexo V deste 
Provimento, e conter as seguintes especificações: 
I– Dados de identificação do projeto e da instituição; 
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II– Justificativa;  
III– Objetivos do projeto;  
IV– O público alvo;  
V– Impacto;  
VI – Recursos materiais, acompanhados de 3 (três) orçamentos referentes ao mesmo 
objeto de aquisição, na existência de estabelecimentos comerciais na unidade judiciária 
respectiva, se houver, sendo estes legíveis, com nome de um responsável devidamente 
identificado e com validade no momento do pagamento, admitindo-se orçamento via e-
mail;  
VII – Calendário de execução do projeto;  
VIII – Descrição de recursos humanos necessários à execução do projeto, com a 
identificação (RG, CPF e comprovante de residência) das pessoas que participarão da 
respectiva execução;  
IX – Resumo dos projetos já desenvolvidos na área de atuação, para avaliação de sua 
proficiência.  
c) Havendo a apresentação de projetos em desconformidade com as especificações aqui 
previstas, será a entidade notificada, para sanar a irregularidade, no prazo de 5 (cinco) 
dias, prorrogável por mais 5 (cinco) por decisão fundamentada.  
d) Não obedecendo ao disposto no item “b”, a entidade será excluída do cadastro da 
unidade judiciária responsável pela destinação dos recursos aqui previstos. 
e) Após a análise, será publicada a lista das Instituições habilitadas.  

 
Ficará disponível para quaisquer esclarecimentos de dúvidas e questões referentes a este 
Edital, a Diretoria do Foro da Comarca. O Contato poderá ser feito através do telefone 
(66) 3410-6100 ou e-mail rondonopolis.diretoria@tjmt.jus.br. Os casos omissos 
serão decididos por este Juízo.  

 
Rondonópolis, 25 de julho de 2018.  

   
             

Francisco Rogério Barros 
Juiz de Direito Diretor do Foro 
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ANEXO I 
 

Formulário de Cadastro 
 
 

FORMULÁRIO DE CADASTRAMENTO 
DADOS DE INDENTIFICAÇÃO DA ENTIDADE INTERESSADA: 

Nome completo da instituição: 
 
 
CNPJ: 
Natureza jurídica: 
 
 
Endereço: 
 
Bairro: 
Município: 
Atividade principal da instituição: 
 
 
Nome completo do Diretor: 
 
CPF: 
Telefone residencial: 
Telefone funcional: 
Telefone celular: 
E-mail: 
Responsável pelo benefício: 
 
 
Assinatura do Diretor da instituição: 

 
 

Para uso da Administração Pública 
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ANEXO II 
 

Modelo de Relatório de Visita 
 

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICO INSTITUTCIONAL 
Entrevistador: 
Instituição: 
 
Responsável pelo acompanhamento: 
Data:                                                                                Horário: 
 
1 – DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: 
1.1 - Nome: 
1.2 - Função: 
1.3 - Telefone: 
 
 
2 – DADOS DO RESPONSÁVEL PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS À 
COMUNIDADE 
2.1 - Nome: 
2.2 - Função: 
2.3 – Telefone: 
2.4 - Observações: 
 
3 – CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
 
 
 
3.1 – Períodos e Turnos  
 

(  ) Dias úteis (manhã (  ) / tarde (  ) / noite (  ) ) 

(  ) Sábados (manhã (  ) / tarde (  ) / noite (  ) ) 

(  ) Domingo (manhã (  ) / tarde (  ) / noite (  ) ) 

(  ) Feriados (manhã (  ) / tarde (  ) / noite (  ) ) 

Obs: 

3.2 – Número limite de vagas: 
Manhã: 
Tarde: 
Noite: 
3.3 – Restrição quanto ao tipo de delito: 
 
Obs: 
 
3.4 – Há período(s) de férias durante o ano? (interrupção dos serviços prestados) 
 
Obs: 
 
3.5 – Existe algum benefício que pode ser oferecido ao prestador de serviços (vale 
transporte, alimentação, etc)? 
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(  ) Não 
(  ) Sim, qual? 
 
4 – INSTALAÇÕES 
4.1 – Como é o acesso à instituição? 
(  ) Fácil 
(  ) Difícil 
Obs: 
 
4.2 – O espaço físico, em termos de estrutura, organização, segurança, mobiliário e 
manutenção são: 
(  ) Adequado 
(  ) Razoavelmente adequado  
(  ) Precisa de melhorias 
Obs: 
 
 
4.3 – Em caso de necessidade, é oferecido ao prestador de serviços Equipamento de 
Proteção Individual (EPI)? 
(  ) Sim 
(  ) Não 
Obs: 
 
4.4 – Em caso de emergência, há equipamentos de combate a incêndios disponíveis? 
(  ) Sim, quais? 
(  ) Não 
Obs: 
 
4.5 – Em caso de acidente com o prestador de serviços, qual o procedimento a ser 
adotado pela instituição? 
 
5 – ATIVIDADES QUE PODEM SER EXECUTADAS 

APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇO DE ESCRITÓRIO 
ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
2.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
3.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
4.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

ENSINO / CRECHE 
ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
2.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
3.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
4.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

LIMPEZA / COZINHA 
ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1. manhã( ) / tarde ( )noite ( )  
2. manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
3. manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
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4. manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
 

PROFISSIONAIS LIBERAIS 
ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
2.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
3.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
4.  manhã( ) / tarde ( )noite ( )  

 

MANUTENÇÃO 
ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
2.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
3.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
4.  manhã( ) / tarde ( )noite ( )  

 

OUTROS 
ATIVIDADE TURNO N.º DE VAGAS 

1.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
2.  manhã( ) / tarde ( )noite ( )  
3.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  
4.  manhã( ) / tarde ( ) / noite ( )  

Observações gerais: 
 
 

 
 
 
Assinatura do Técnico responsável pelo Relatório e do Presidente/Diretor da Instituição 
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ANEXO III 
Modelo orientado para Projeto 

 
1 – Dados de Identificação do Projeto e da Instituição 
1.1. Título do Projeto; 
1.2. Nome da Entidade; 
1.3. Endereço da Entidade; 
1.4. Presidente e/ou Diretor da Instituição 
1.5. Endereço do Presidente e/ou Diretor da Instituição 
1.6. Telefones da Instituição e do Presidente da Instituição 
1.7. Conta Bancária 
2 – Justificativa 
Deverá apresentar o que será desenvolvido e o porquê de existir a necessidade do 
projeto na instituição e na comunidade. Explicar a relevância do projeto, para as pessoas 
envolvidas na instituição e quais áreas de atuação o projeto se voltará. 
 
3– Objetivos do Projeto 
Apresentar o objetivo geral do projeto e os objetivos específicos. Sempre relacioná-los 
com os resultados pretendidos, descrevê-los com clareza e concisão. 
 
4– Público Alvo 
Refere-se a quantas pessoas, para quem e quais as características do público a ser 
beneficiado com o projeto. 
 
5– Impacto 
Refere-se a quais os resultados esperados e a repercussão do projeto para o público que 
se destina, mantendo coerência com os objetivos e a justificativa. 
6– Recursos Materiais 
Recursos materiais, acompanhado de 3 (três) orçamentos referentes ao objeto de 
aquisição, na existência de estabelecimentos comerciais na unidade judiciária 
respectiva, se houver, e sendo estes legíveis, contendo nome de um responsável 
devidamente identificado e com validade no momento do pagamento, admitindo-se 
orçamento via e-mail. 

ORÇAMENTO FÍSICO FINANCEIRO DO PROJETO 
Unidade Descrição Valor unid. Total 1 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
TOTAL 2 
 
Um. = quantidade necessária do material; Descrição = descrição do material; Valor da 
Um.= preço de cada unidade do material; Total 1 = unidade x valor und.; Total 2 = 
soma da coluna Total 1 
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